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ТОП 

 

Вашингтон підтвердив поновлення 

переговорів щодо ядерної угоди з Іраном 

Офіційний Вашингтон підтвердив, що Тегеран 

повертається за стіл переговорів по Спільному 

всеосяжному плану дій (СВПД), відомому як 

іранська ядерна угода, і що перша після 
тривалої паузи зустріч відбудеться 29 

листопада у Відні. 

 

 

До Штатів потрапила смертельна інфекція з 

Індії - CDC 

Центр контролю та профілактики захворювань 
США (CDC) застерігає від використання 

ароматичних спреїв, які можуть заразити 

меліоїдозом - 
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У Данії повідомили про спалах 

високопатогенного пташиного грипу 

У Данії стався спалах високопатогенного 
пташиного грипу штаму H5 на великій фермі з 

вирощування індиків. 

 

У МОЗ підтвердили інформацію про 

параліч у 12-річної дитини на Закарпатті 

Міністерство охорони здоров'я підтвердило 

інфомацію про випадок про паралічу у 12-

річної дитини на Закарпатті.

 

 

Голлівудські кінооператори вимагають 

заборонити використання на зйомках 

справжньої зброї 

Голлівудські кінооператори вимагають 
заборонити використання справжньої 

вогнепальної зброї на знімальному 

майданчику. 

 

«Шахтар» вдруге поступився «Реалу» в 

групі ЛЧ 

«Гірники» забили перший свій гол в 

цьогорічній єврокубковій кампанії.
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У світі зафіксували понад 248,8 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 4 листопада 
зафіксовано понад 248,8 млн випадків 

зараження коронавірусом, одужали вже понад 

225,4 млн осіб.

 

СВІТ 

 

Іран заявив, що заблокував спробу США 

конфіскувати нафту в Оманському морі 

Корпус вартових ісламської революції Ірану 
заявив, що зірвав спробу США затримати 

танкер з нафтою Ісламської Республіки в 

Оманському морі. 

 

Авіаудар у Кабулі, під час якого загинули 10 

жителів: Пентагон оприлюднив 

розслідування 

Авіаційний удар з американського 
безпілотника влітку цього року, внаслідок 

якого загинули 10 мирних жителів 

Афганістану, був помилкою, яка не 

 

Китай може збільшити до тисячі кількість 

ядерних боєголовок до 2030 року – Пентагон 

За оцінками розвідки США Китай розширює 

свої ядерні можливості набагато швидше, ніж 

прогнозувалося лише рік тому, і вже до 2030 
року може збільшити наявність ядерних 

боєголовок на своєму озброєнні до однієї 

тисячі одиниць.
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Місцеві вибори у США: чимало керівних 

посад отримали афроамериканці й вихідці з 

Азії 

На місцевих виборах у США, що відбулися у 

вівторок, уперше на значну кількість керівних 

посад на рівні штатів і міст обрано 

афроамериканців та 

 

Туреччина спростовує перекидання С-400 

на авіабазу США 

У Туреччині спростували повідомлення ЗМІ 

про те, що система протиракетної оборони С-
400 була переміщена на авіабазу Інджирлік на 

півдні Туреччини.

 

 

ЄС надав допомогу Південному Судану, що 

постраждав від повені 

Після заклику ООН Європейський Союз 

виділив 2 мільйони євро для надання 
термінової гуманітарної допомоги потерпілим 

унаслідок руйнівної повені у Південному 

Судані.

 

 

Канада закликає встановити глобальну ціну 

на шкідливі викиди 

Міжнародна спільнота має домовитися про 
запровадження глобальної мінімальної ціни на 

викиди в атмосферу шкідливих газів.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна візьме участь у Конференції ВООЗ 

щодо боротьби проти тютюну 

Кабінет Міністрів схвалив проєкт 
розпорядження Президента про склад делегації 

України для участі в роботі 9-ї сесії 

Конференції Сторін Рамкової конвенції ВООЗ 

із боротьби проти тютюну.

 

 

Понад 40 країн зобов’язались відмовитись 

від вугілля, серед них Україна 

Більш як 40 країн, серед яких і Україна, на 
кліматичній конференції COP26 у Глазго 

погодилися поступово відмовитися від 

використання викопного вугілля, 

найбруднішого джерела палива.

 

УКРАЇНА 

 

Рада планує призначити чотирьох міністрів 

і почати розгляд змін до Податкового 

кодексу 

Верховна Рада на засіданні в четвер 

розглядатиме питання призначення нових 

міністрів оборони, реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, 

 

Зеленський прийде у Раду на призначення 

нових міністрів – депутат 

Президент Володимир Зеленський планує бути 
присутнім на пленарному засіданні Верховної 

Ради у четвер, 4 листопада - вочевидь, під час 

розгляду  
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Комітет ВР підтримав проєкт змін до закону 

про вищу освіту щодо навчання іноземною 

мовою 

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки 

та інновацій на засіданні 3 листопада 

підтримав законопроєкт "Про внесення змін до 

статті 48 Закону 

 

Апеляційний суд залишив під вартою 

обвинувачених у справі Гандзюк 

Київський апеляційний суд залишив 

підозрюваних у вбивстві активістки Катерини 

Гандзюк під вартою до 11 грудня 2021 року.

 

 

Керівнику АвтоКрАЗа повідомили про 

підозру через невиплату зарплати - 

прокуратура 

Керівнику приватного акціонерного товариства 
«АвтоКрАЗ» повідомлено про підозру у 

безпідставній невиплаті заробітної плати.

 

 

У Києві горить ресторан 

У київському ресторані "Mamamia" трапилася 

пожежа.
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У Житомирі водоканал має сплатити ще 4,5 

мільйона збитків за забруднення річки 

Тетерів 

Комунальне підприємство 

"Житомирводоканал" має сплатити ще 4,5 млн 

грн збитків за забруднення річки Тетерів. 

 

Нацбанк зміцнив гривню до 26,24 

Національний банк України на четвер, 4 

листопада, зміцнив офіційний курс гривні на 5 

копійок - до 26,2431 грн за долар.

 

 

В Україні – 27 377 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні зафіксували 27 377 

нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 324 

порушення «тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 
доби 248 порушень режиму припинення вогню 

у Донецькій області та 76 таких порушень на 

Луганщині.
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Окупанти за добу шість разів зривали 

«тишу» в зоні ООС, поранений український 

боєць 

За минулу добу, 3 листопада, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил з боку 

російсько-окупаційних військ 

зафіксовано 6 порушень режиму припинення 
вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого 

Мінськими домовленостями озброєння.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

4 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні саме час подбати про своє здоров’я 

 

Київ прийме юнацький чемпіонат світу зі 

стрибків у воду 

Змагання пройдуть з другого по дев'яте грудня 

2021-го року.

 

 

У Херсоні діє програма з реабілітації після 

COVID-19 

У Херсоні у міській клінічній лікарні ім. 

Карабелеша діє програма з надання 

реабілітаційної допомоги пацієнтам, які 

перенесли COVID-19, передусім 
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Google змінює процес входу до облікових 

записів 

Із 9 листопада Google автоматично 
змінюватиме звичний спосіб входу до 

облікового запису користувачів. 

 

В Інституті серця розповіли, коли 

стентування рятує життя 

Метод стентування при інфаркті міокарда 

знижує летальність серед пацієнтів у 5 разів. 

 

«Віктор_Робот» - найкраща стрічка для 

дітей на фестивалі анімаційного кіно у 

Грузії 

Стрічку Анатолія Лавренішина "Віктор_Робот" 
визнано найкращим повнометражним фільмом 

для дітей на Міжнародному фестивалі 

анімаційного

 

4 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні відзначають День 

залізничника
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3344560-google-zminue-proces-vhodu-do-oblikovih-zapisiv.html
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