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ТОП 

 

Туреччина успішно запустила ракету ППО 

власної розробки 

У Туреччині пройшли успішні випробування 

ракета великої дальності, розробленої для 

турецької системи протиповітряної оборони 

Siper. 

 

 

Ассанж подав до суду на главу Мін'юсту 

Британії через відмову в одруженні 

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж та його 
наречена Стелла Морріс подали до суду на 

міністра юстиції Великої Британії Домініка 

Рааба та начальницю в'язниці Дженні Луїс 

"Белмарш" через відмову надати дозвіл на 

одруження.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346631-tureccina-uspisno-zapustila-raketu-ppo-vlasnoi-rozrobki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346631-tureccina-uspisno-zapustila-raketu-ppo-vlasnoi-rozrobki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346607-assanz-podav-do-sudu-na-glavu-minustu-britanii-cerez-vidmovu-v-odruzenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346607-assanz-podav-do-sudu-na-glavu-minustu-britanii-cerez-vidmovu-v-odruzenni.html


 

Масове отруєння в піцерії Єревану: 

постраждали понад 170 осіб 

У Єревані після відвідування піцерії Tashir 
Pizza масово отруїлись люди. Кількість 

постраждалих зросла до 171. 

 

 

Акції Tesla можуть різко упасти після заяв 

Маска про продаж 10% його частки 

У понеділок цінні папери компанії Tesla Inc. 

можуть значно впасти через заяву її засновника 

Ілона Маска про готовність продати частину 

своїх акцій. 

 

 

Затриманий у РФ шаман, який збирався 

«вигнати Путіна», виявився іншою 

людиною 

Затриманий у Єкатеринбурзі (РФ) чоловік, 

якого раніше у ЗМІ назвали шаманом 

Олександром Габишевим, виявився іншою 

людиною. 

 

У світі зафіксували понад 250,6 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 8 листопада 

зафіксовано понад 250,6 млн випадків 
зараження коронавірусом, одужали вже понад 

226,8 млн осіб.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346623-masove-otruenna-v-picerii-erevanu-postrazdali-ponad-170-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346623-masove-otruenna-v-picerii-erevanu-postrazdali-ponad-170-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346605-akcii-tesla-mozut-rizko-upasti-pisla-zaav-maska-pro-prodaz-10-jogo-castki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346605-akcii-tesla-mozut-rizko-upasti-pisla-zaav-maska-pro-prodaz-10-jogo-castki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346601-zatrimanij-u-rf-saman-akij-zbiravsa-vignati-putina-viavivsa-insou-ludinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346601-zatrimanij-u-rf-saman-akij-zbiravsa-vignati-putina-viavivsa-insou-ludinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346601-zatrimanij-u-rf-saman-akij-zbiravsa-vignati-putina-viavivsa-insou-ludinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346601-zatrimanij-u-rf-saman-akij-zbiravsa-vignati-putina-viavivsa-insou-ludinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346637-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2506-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346637-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2506-miljona-vipadkiv-covid19.html


 

СВІТ 

 

Справа MH17: у Нідерландах сьогодні - 

чергове судове засідання 

У Нідерландах у судовому комплексі 

“Схіпхол" сьогодні о 10:00 за місцевим часом 
розпочнеться чергове судове засідання у справі 

про збиття літака рейсу MH17. 

 

Міноборони Польщі показало, як мігранти 

намагаються атакувати прикордонників 

Міністерство оборони Польщі опублікувало 

зняте на кордоні із Білоруссю відео, як група 

мігрантів намагається атакувати польський 

прикордонний пункт. 

 

 

Талібан призначив своїх губернаторів та 

начальників поліції в Афганістані 

У неділю таліби призначили на посади 

губернаторів провінцій та начальників поліції 

Афганістану 44 особи, які представляють це 

угруповання.\ 

 

Іракські силовики кажуть, що вже 

встановили організаторів замаху на 

прем’єра 

Іракським правоохоронцям відомо, хто саме у 

суботу вчинив замах на прем’єр-міністра 

країни. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346649-sprava-mh17-u-niderlandah-sogodni-cergove-sudove-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346649-sprava-mh17-u-niderlandah-sogodni-cergove-sudove-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346597-minoboroni-polsi-pokazalo-ak-migranti-namagautsa-atakuvati-prikordonnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346597-minoboroni-polsi-pokazalo-ak-migranti-namagautsa-atakuvati-prikordonnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346595-taliban-priznaciv-svoih-gubernatoriv-ta-nacalnikiv-policii-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346595-taliban-priznaciv-svoih-gubernatoriv-ta-nacalnikiv-policii-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346621-irakski-pravoohoronci-kazut-so-vze-vstanovili-organizatoriv-zamahu-na-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346621-irakski-pravoohoronci-kazut-so-vze-vstanovili-organizatoriv-zamahu-na-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346621-irakski-pravoohoronci-kazut-so-vze-vstanovili-organizatoriv-zamahu-na-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346621-irakski-pravoohoronci-kazut-so-vze-vstanovili-organizatoriv-zamahu-na-premera.html


 

Хакери зламали кілька оборонних 

організацій - CNN 

Ряд авторитетних організацій, які працюють у 
чутливих сферах, були зламані іноземними 

хакерами. 

 

 

У Канаді міністр пішов у відставку через 

пиятику на робочому місці 

Міністр лісової промисловості та сільського 

господарства канадської провінції Альберта 
Девін Дрішен пішов у відставку через 

проблеми зі споживанням алкоголю. 

 

США відкривають кордони для 

вакцинованих туристів 

З понеділка, 8 листопада американська 

туристична галузь очікує значний бум 

подорожувальників з-за кордону із тим, як 
США відкриває свої кордони для туристів із 

більшості країн світу.

 

 

Канада евакуює родини співробітників 

посольства в Ефіопії 

Канадське посольство в Ефіопії розпочало 

евакуацію співробітників посольства та їхніх 

родин через збройний конфлікт у країні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346625-hakeri-zlamali-kilka-oboronnih-organizacij-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346625-hakeri-zlamali-kilka-oboronnih-organizacij-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346609-u-kanadi-ministr-pisov-u-vidstavku-cerez-piatiku-na-robocomu-misci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346609-u-kanadi-ministr-pisov-u-vidstavku-cerez-piatiku-na-robocomu-misci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3346639-ssa-vidkrivaut-kordoni-dla-vakcinovanih-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3346639-ssa-vidkrivaut-kordoni-dla-vakcinovanih-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346603-kanada-evakuue-rodini-spivrobitnikiv-posolstva-v-efiopii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346603-kanada-evakuue-rodini-spivrobitnikiv-posolstva-v-efiopii.html


 

Ізраїль має намір закупити у Pfizer 

експериментальні пігулки від COVID-19 

Ізраїль має намір незабаром закупити у Pfizer 

експериментальні пігулки проти коронавірусу.

 

УКРАЇНА 

 

На Львівщині знайшли мертвим заступника 

директора місцевого історичного музею 

Заступника директора Львівського історичного 
музею Юрія Сілецького, який напередодні 

виїхав з дому і не повернувся, знайшли 

мертвим. 

 

Суд відмовив ОПОРІ у позові проти 40 

виборчих дільниць Харкова 

Харківський окружний адміністративний суд 

відмовив громадській мережі ОПОРА у позові 
щодо кількості голосів на 40 виборчих 

дільницях у трьох районах міста. Спостерігачі 

обіцяють подавати апеляцію. 

 

Волинь відсьогодні перейшла у «червону» 

зону: тепер там вже 16 областей 

Волинська область з понеділка, 8 листопада, 

увійшла до червоної карантинної зони: через 

несприятливу ситуацію з коронавірусом тут 

почали діяти жорсткі обмеження.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346633-izrail-zakupit-u-pfizer-eksperimentalni-pigulki-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346633-izrail-zakupit-u-pfizer-eksperimentalni-pigulki-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3346591-na-lvivsini-znajsli-mertvim-zastupnika-direktora-miscevogo-istoricnogo-muzeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3346591-na-lvivsini-znajsli-mertvim-zastupnika-direktora-miscevogo-istoricnogo-muzeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3346617-sud-vidmoviv-opori-u-pozovi-proti-40-viborcih-dilnic-harkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3346617-sud-vidmoviv-opori-u-pozovi-proti-40-viborcih-dilnic-harkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3346619-volin-vidsogodni-perejsla-u-cervonu-zonu-teper-tam-vze-16-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3346619-volin-vidsogodni-perejsla-u-cervonu-zonu-teper-tam-vze-16-oblastej.html


 

На Львівщині українець намагався у 

кросівку провезти до Польщі канабіс 

Прикордонники Львівського загону в пункті 
пропуску «Краківець» за допомогою 

службового собаки виявили в українця канабіс, 

який чоловік намагався провезти до Польщі в 

кросівку.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні на дев'ять 

копійок 

Національний банк України на понеділок, 8 

листопада 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 9 копійок - до 26,102 грн за долар. 

 

 

В Україні - 13 068 нових випадків 

коронавірусу 

За минулу добу, 7 листопада, в Україні 

виявили 13 068 нових випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба у зоні ООС: 14 порушень «тиші», 

загинув український військовий, ще двоє - 

поранені 

Протягом минулої доби, 7 листопада, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 

14 порушень режиму припинення вогню, 4 з 

яких із застосовуванням забороненого 

Мінськими домовленостями озброєння.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3346611-na-lvivsini-ukrainec-namagavsa-u-krosivku-provezti-do-polsi-kanabis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3346611-na-lvivsini-ukrainec-namagavsa-u-krosivku-provezti-do-polsi-kanabis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3346641-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-na-devat-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3346641-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-na-devat-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346659-v-ukraini-13-068-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346659-v-ukraini-13-068-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3346635-doba-u-zoni-oos-14-porusen-tisi-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-se-dvoe-poraneni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3346635-doba-u-zoni-oos-14-porusen-tisi-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-se-dvoe-poraneni.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

8 листопада: народний календар і 

астровісник 

Цього дня слід зважувати кожен свій крок 

 

Член знімальної групи фільму Болдуїна 

потрапив до лікарні після укусу павука 

Освітлювач Джейсон Міллер, член знімальної 

групи фільму Rust ("Іржа"), зйомки якого були 
припинені після нещасного смертельного 

випадку за участі актора Алека Болдуїна, 

потрапив до лікарні після укусу павука. 

 

На аукціоні в Японії за $44 тисячі продали 

краба-стригуна 

Величезного краба-стригуна продали за 5 млн 

ієн (близько 44 тисячі доларів США) на 

першому аукціоні сезону в центральній Японії.

 

 

Австралійка виграла мільйон у лотереї для 

COVID-вакцинованих 

Австралійка Джоан Чжу виграла 1 мільйон 

австралійських доларів (740 тис. доларів США) 

у лотереї серед вакцинованих проти 

коронавірусу громадян.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3345900-8-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3345900-8-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3346549-avstralijka-vigrala-miljon-u-loterei-dla-covidvakcinovanih.html


 

8 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні Всесвітній день урбанізму або 

містобудування
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