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ТОП 

 

Явка на місцевих виборах становила 36,88% 

– ЦВК 

Явка виборців на чергових місцевих виборах 

25 жовтня 2020 року становила 36,88%.

 

На виборах найактивніше голосували 

Тернопільщина, Львівщина і Волинь 

На місцевих виборах 25 жовтня на момент 
закінчення голосування найбільша явка 

виборців зафіксована у Тернопільській, 

Львівській і Волинській областях.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123843-avka-na-miscevih-viborah-stanovila-3688-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123843-avka-na-miscevih-viborah-stanovila-3688-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123902-na-viborah-najaktivnise-golosuvali-ternopilsina-lvivsina-i-volin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123902-na-viborah-najaktivnise-golosuvali-ternopilsina-lvivsina-i-volin.html


 

Вибори-2020: всеукраїнський вимір обрання 

місцевих рад і мерів. АНАЛІТИКА 

Харків, Вінниця й Маріуполь, за даними 
екзитполів, уже обрали “старих” міських голів. 

На одеситів, дніпрян, львів’ян, миколаївців 

чекає другий тур. Київ – “на межі”

 

Україна вручила послу Угорщини ноту 

протесту через агітацію Сіярто на виборах 

Міністерство закордонних справ запросило 

посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто та 
вручило ноту протесту через незаконну 

політичну агітацію угорських офіційних осіб 

на користь однієї з політичних партій на 

місцевих виборах 25 жовтня.

 

 

 

Оприлюднили попередні результати 

«опитування Зеленського» 

У партіїї «Слуга народу» оприлюднили 
результати 80% порахованих бюлетенів 

ініційованого Президентом Володимиром 

Зеленським опитування.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Вибори в Україні загалом відбулися прозоро 

– спостерігачі ОБСЄ 

Вибори в Україні 25 жовтня загалом відбулися 
прозоро та спокійно, з дотриманням усіх 

необхідних процедур. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123989-vibori2020-vseukrainskij-vimir-obranna-miscevih-rad-i-meriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123989-vibori2020-vseukrainskij-vimir-obranna-miscevih-rad-i-meriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124054-ukraina-vrucila-poslu-ugorsini-notu-protestu-cerez-agitaciu-siarto-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124054-ukraina-vrucila-poslu-ugorsini-notu-protestu-cerez-agitaciu-siarto-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124037-opriludnili-poperedni-rezultati-opituvanna-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124037-opriludnili-poperedni-rezultati-opituvanna-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3124104-vibori-v-ukraini-zagalom-vidbulisa-prozoro-sposterigaci-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3124104-vibori-v-ukraini-zagalom-vidbulisa-prozoro-sposterigaci-obse.html


 

Посли G7 сподіваються, що вибори у 18 

громадах на Донбасі відбудуться 

якнайшвидше 

Посли країн "Великої сімки" висловили 

сподівання, що громадяни у 18 громадах на 

підконтрольній Україні території Донецької і 

Луганської областей зможуть обрати своїх 

представників якнайшвидше.

 

 

Франція нагадує, за яких умов можливі 

вибори на окупованому Донбасі 

У Франції вкотре відзначили, що проведення 
місцевих виборів на тимчасово 

непідконтрольних Києву окремих районах 

Донецької і Луганської областей можливо 
лише після відновлення українського 

суверенітету на Донбасі.  

 

Ткаченко обговорив співпрацю з 

тимчасовою повіреною у справах США 

Міністр культури та інформаційної політики 

України Олександр Ткаченко і тимчасова 

повірена у справах США в Україні Крістіна 
Квін обговорили питання продовження 

співпраці двох країн у сферах медіа, культури, 

креативної економіки та туризму.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні - 5 426 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні станом на 26 жовтня лабораторно 

підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з 

них за добу – 5 426. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123807-posli-g7-spodivautsa-so-vibori-u-18-gromadah-na-donbasi-vidbudutsa-aknajsvidse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123807-posli-g7-spodivautsa-so-vibori-u-18-gromadah-na-donbasi-vidbudutsa-aknajsvidse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123807-posli-g7-spodivautsa-so-vibori-u-18-gromadah-na-donbasi-vidbudutsa-aknajsvidse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123807-posli-g7-spodivautsa-so-vibori-u-18-gromadah-na-donbasi-vidbudutsa-aknajsvidse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124291-francia-nagadue-za-akih-umov-mozlivi-vibori-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124291-francia-nagadue-za-akih-umov-mozlivi-vibori-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124282-tkacenko-obgovoriv-spivpracu-z-timcasovou-povirenou-u-spravah-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124282-tkacenko-obgovoriv-spivpracu-z-timcasovou-povirenou-u-spravah-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3123739-v-ukraini-5-426-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3123739-v-ukraini-5-426-novih-vipadkiv-koronavirusu.html


 

В Україні - нові карантинні зони: які міста і 

райони «почервоніли» 

В Україні з 26 жовтня набрали чинності нові 

карантинні зони.

 

 

В Україні - нові карантинні зони: які міста і 

райони «почервоніли» КАРТА 

В Україні з 26 жовтня набрали чинності нові 

карантинні зони.

 

 

Українська COVID-вакцина може з'явитися 

за рік – Степанов 

Президент Володимир Зеленський наполягає, 

щоб лікарняні ліжка по всій території України 

були якнайшвидше забезпечені киснем на 80%.

 

УКРАЇНА 

 

Ексдепутат Лозінський, який сидів за 

вбивство, переміг на виборах в ОТГ 

Колишній депутат Верховної Ради Віктор 

Лозінський, якого було засуджено до 
ув'язнення за вбивство, переміг у голосуванні 

на голову об'єднаної територіальної громади 

поруч з місцем убивства. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3122273-v-ukraini-novi-karantinni-zoni-aki-mista-i-rajoni-pocervonili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3122273-v-ukraini-novi-karantinni-zoni-aki-mista-i-rajoni-pocervonili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3122273-v-ukraini-novi-karantinni-zoni-aki-mista-i-rajoni-pocervonili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3122273-v-ukraini-novi-karantinni-zoni-aki-mista-i-rajoni-pocervonili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124031-narada-v-op-kisnem-maut-buti-zabezpeceni-80-covidlizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124031-narada-v-op-kisnem-maut-buti-zabezpeceni-80-covidlizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3124003-eksdeputat-lozinskij-akij-sidiv-za-vbivstvo-peremig-na-viborah-v-otg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3124003-eksdeputat-lozinskij-akij-sidiv-za-vbivstvo-peremig-na-viborah-v-otg.html


 

Довибори у Раду: ЦВК порахувала понад 

39% протоколів, лідирує кандидат від 

«Слуги народу» 

На проміжних виборах до Верховної Ради в 

одномандатному виборчому окрузі №208 на 

Чернігівщині лідирує кандидат від партії 

"Слуга народу" Анатолій Гунько.

 

 

Хомчак каже, що проти нього ведеться 

дискредитаційна кампанія 

Головнокомандувач Збройних сил України 
Руслан Хомчак заявляє про сплановану 

інформаційну кампанію з метою дискредитації 

керівництва ЗСУ.

 

 

У Слов’янську паралельно порахували 

голоси: Штепа не проходить у другий тур 

У Слов’янську згідно з паралельним 

підрахунком голосів Неля Штепа, яка 

балотувалася на крісло мера, не виходить у 

другий тур виборів. 

 

На виборах мера Мукачева вдруге 

перемагає Балога 

Чинний мер Мукачева Андрій Балога заявив, 

що перемагає на місцевих виборах — і на 
посаду міського голови, і до ради Мукачівської 

міської ОТГ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124026-dovibori-u-radu-cvk-porahuvala-ponad-39-protokoliv-lidirue-kandidat-vid-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124026-dovibori-u-radu-cvk-porahuvala-ponad-39-protokoliv-lidirue-kandidat-vid-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124026-dovibori-u-radu-cvk-porahuvala-ponad-39-protokoliv-lidirue-kandidat-vid-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124026-dovibori-u-radu-cvk-porahuvala-ponad-39-protokoliv-lidirue-kandidat-vid-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3123966-homcak-kaze-so-proti-nogo-vedetsa-diskreditacijna-kampania.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3123966-homcak-kaze-so-proti-nogo-vedetsa-diskreditacijna-kampania.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3124140-u-slovansku-paralelno-porahuvali-golosi-stepa-ne-prohodit-u-drugij-tur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3124140-u-slovansku-paralelno-porahuvali-golosi-stepa-ne-prohodit-u-drugij-tur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123945-na-viborah-mera-mukaceva-vdruge-peremagae-baloga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123945-na-viborah-mera-mukaceva-vdruge-peremagae-baloga.html


 

Точної дати другого туру місцевих виборів 

поки немає – Айвазовська 

Дата повторного голосування на виборах голів 
великих міст залежатиме від швидкості 

підрахунку результатів волевиявлення 

громадян.

 

 

 

20% українців не пішли голосувати через 

стан здоров’я – «Рейтинг» 

З-поміж учасників електорально-поведінкового 

дослідження соціологічної групи "Рейтинг" 

20% зазначили, що не пішли голосувати на 

місцевих виборах через стан здоров'я.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Чому 6% облікової ставки НБУ не 

забезпечують дешевих грошей АНАЛІТИКА 

Офіційно вартість грошей уже 4 місяці є 

найнижчою з часів Незалежності. Але 

доступних кредитів, як не було, так і немає. 

Шукаємо відповідь  

 

Рожкова прокоментувала перерозподіл 

повноважень у Нацбанку 

Перший заступник голови Національного 
банку Катерина Рожкова вважає, що 

перерозподіл повноважень в НБУ, який було 

здійснено на минулому тижні, руйнує 

колегіальність та створює загрози для 
прийняття по-справжньому неупереджених 

рішень.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123949-tocnoi-dati-drugogo-turu-miscevih-viboriv-poki-nemae-ajvazovska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123949-tocnoi-dati-drugogo-turu-miscevih-viboriv-poki-nemae-ajvazovska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123676-20-ukrainciv-ne-pisli-golosuvati-cerez-stan-zdorova-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123676-20-ukrainciv-ne-pisli-golosuvati-cerez-stan-zdorova-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3123870-comu-6-oblikovoi-stavki-nbu-ne-zabezpecuut-desevih-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3123870-comu-6-oblikovoi-stavki-nbu-ne-zabezpecuut-desevih-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3123920-rozkova-prokomentuvala-pererozpodil-povnovazen-u-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3123920-rozkova-prokomentuvala-pererozpodil-povnovazen-u-nacbanku.html


 

У Нафтогазі кажуть готуватися до 

подальшого підвищення цін на газ 

Поступово розпочинається опалювальний 

сезон, а з ним зростає попит на газ. 

 

 

Укргідроенерго звітує про майже 3 мільярди 

чистого прибутку за 9 місяців 

ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами січня-

вересня 2020 року отримало 2 960,7 млн 

чистого прибутку.

 

 

Україна отримала право експортувати 

насіння зернових до ЄС 

Україну внесено до переліку країн, які можуть 

експортувати насіння кукурудзи та зернових до 

країн Європейського Союзу. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Справа Іслямова: «Суд» у Криму викликав 

пранкера Вована як свідка 

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 
жовтня продовжив розгляд кримінальної 

справи проти власника кримськотатарського 

телеканалу ATR Ленура Іслямова.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124245-u-naftogazi-kazut-gotuvatisa-do-podalsogo-pidvisenna-cin-na-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124245-u-naftogazi-kazut-gotuvatisa-do-podalsogo-pidvisenna-cin-na-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124279-ukrgidroenergo-zvitue-pro-majze-3-milardi-cistogo-pributku-za-9-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124279-ukrgidroenergo-zvitue-pro-majze-3-milardi-cistogo-pributku-za-9-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124231-ukraina-otrimala-pravo-eksportuvati-nasinna-zernovih-do-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124231-ukraina-otrimala-pravo-eksportuvati-nasinna-zernovih-do-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3124259-sprava-islamova-sud-u-krimu-viklikav-prankera-vovana-ak-svidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3124259-sprava-islamova-sud-u-krimu-viklikav-prankera-vovana-ak-svidka.html


 

У Києві під посольством РФ нагадали про 

зникнення і викрадення в Криму 

У понеділок, 26 жовтня, біля посольства Росії в 
Києві активісти громадської організації 

«КримSOS» провели 51-у акцію на підтримку 

рідних і близьких жертв насильницьких 

зникнень в анексованому Криму в рамках 

кампанії Find and Free.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

За день голосування поліція відкрила 159 

справ через виборчі порушення 

За день голосування поліцейські відкрили 159 
кримінальних проваджень за фактами 

порушень під час виборів. 

 

 

Суд повернув Черновецькому позов про 

статус російської мови 

Окружний адмінсуд Києва вирішив повернути 

позовну заяву Леоніду Черновецькому, де він 
просив зобов’язати Кабінет Міністрів внести 

до Верховної Ради проєкт закону про надання 

російській мові статусу державної.

 

 

Справа про держзраду: суд переніс розгляд 

апеляції на заочний арешт Януковича 

Київський апеляційний суд відклав розгляд 

апеляції на запобіжний захід у вигляді 

заочного арешту експрезиденту Віктору 
Януковичу в справі про узурпацію влади на 17 

листопада.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3124261-u-kievi-pid-posolstvom-rf-nagadali-pro-zniknenna-i-vikradenna-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3124261-u-kievi-pid-posolstvom-rf-nagadali-pro-zniknenna-i-vikradenna-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123784-za-den-golosuvanna-policia-vidkrila-159-sprav-cerez-viborci-porusenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3123784-za-den-golosuvanna-policia-vidkrila-159-sprav-cerez-viborci-porusenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124072-sud-povernuv-cernoveckomu-pozov-pro-status-rosijskoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124072-sud-povernuv-cernoveckomu-pozov-pro-status-rosijskoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124217-sprava-pro-derzzradu-sud-perenis-rozglad-apelacii-na-zaocnij-arest-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124217-sprava-pro-derzzradu-sud-perenis-rozglad-apelacii-na-zaocnij-arest-anukovica.html


 

Рейдерського захоплення НАУ не було - 

поліція 

У поліції заявили, що спроби рейдерського 
захоплення Національного авіаційного 

університету не було – стався конфлікт між 

попереднім і нинішнім керівниками 

навчального закладу.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Імунітет і цитокіновий шторм при СOVID-

19. Що відомо, як запобігти? 

Так, дуже небезпечний цитокіновий шторм 
провокується імунітетом людини. Але 

пригнічувати його спеціально – категорично 

заборонено

 

 

Хто в мери, хто в міськраду, а хто – на 

другий тур.  АНАЛІТИКА 

Для кого боротьба за крісло мера завершиться 

у першому турі та які партії здобудуть 

перемогу в регіонах

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Понад 80% українців підтримують ідею 

довічного ув’язнення за корупцію — 

опитування Президента 

Понад 80% опитаних українців підтримують 

ідею довічного ув’язнення за корупцію в 

особливо великих розмірах.
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Щастя окремої людини має бути метою 

держави - Дробович 

Щастя окремої людини як національна ідея є 

основою європейської політичної культури.  

 

Мокан запускає на YouTube проєкт 

інтерактивного спілкування з міністрами 

Представник уряду у Верховній Раді, народний 

депутат від «Слуги народу» Василь Мокан 
започатковує проєкт інтерактивного 

спілкування з міністрами, що транслюватиме 

на YouTube-каналі. 

 

Українці живуть краще, ніж чотири 

мільярди жителів Землі - експерт 

Українці належать до привілейованої меншості 

за якістю життя і живуть краще, ніж 4 млрд 

жителів Землі, але при цьому почуваються 

значно менш щасливими.

 

 

Катерина Штанко та Леся Воронина знову 

номіновані на премію Астрід Ліндґрен 

Українську ілюстраторку Катерину Штанко та 

письменницю Лесю Воронину другий рік 

поспіль номіновано на Меморіальну премію 
імені Астрід Ліндґрен (The Astrid Lindgren 

Memorial Award 2021).
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На Закарпатті відкриють артоб’єкт, 

присвячений замку тамплієрів 

У Середньому на Закарпатті презентують 
артоб’єкт "Середнянський замок", який дасть 

змогу познайомитися з історією пам’ятки та її 

первісним виглядом.
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