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ТОП 

 

Вибори мера Києва: жоден район ще не здав 

протоколи 

Київська міська ТВК поки ще не отримувала 

протоколів від районних територіальних 

виборчих комісій, тому говорити про 

результати виборів мера Києва поки не може. 

 

Сіярто відреагував на заборону в’їзду в 

Україну двом угорським посадовцям 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер 

Сіярто заявив, що Будапешт досі не отримав 

від України офіційного повідомлення про 
заборону в’їзду двом угорським 

високопосадовцям через їхнє втручання у 

місцеві вибори.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3124913-pidrahunok-golosiv-na-viborah-mera-kieva-zatrimuetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3124913-pidrahunok-golosiv-na-viborah-mera-kieva-zatrimuetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124677-siarto-vidreaguvav-na-zaboronu-vizdu-v-ukrainu-dvom-ugorskim-posadovcam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124677-siarto-vidreaguvav-na-zaboronu-vizdu-v-ukrainu-dvom-ugorskim-posadovcam.html


 

Антикорупційний суд поновив слідство у 

справі Роттердам+ 

Вищий антикорупційний суд поновив слідство 

у так званій справі Роттердам+. 

 

 

КСУ визнав неконституційною 

кримінальну відповідальність за 

недостовірне декларування - джерело 

Конституційний Суд визнав неконституційною 

статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка 
передбачає покарання за недостовірне 

декларування.

 

 

Сєвєродонецький «Азот» відновить випуск 

медичного кисню 

На Сєвєродонецькому об'єднанні «Азот», що 

входить до групи підприємств азотного бізнесу 

Group DF, триває підготовка до випуску кисню 

медичної якості. 

 

У Дніпрі попрощалися з 91-річною 

волонтеркою 

У Дніпрі попрощалися з відомою волонтеркою 
бабусею Лю. На території лікарні ім. 

Мечникова військовий капелан отець Дмитро 

Поворотний провів церемонію відспівування.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124977-antikorupcijnij-sud-ponoviv-slidstvo-u-spravi-rotterdam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124977-antikorupcijnij-sud-ponoviv-slidstvo-u-spravi-rotterdam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124929-ksu-viznav-nekonstitucijnou-kriminalnu-vidpovidalnist-za-nedostovirne-deklaruvanna-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124929-ksu-viznav-nekonstitucijnou-kriminalnu-vidpovidalnist-za-nedostovirne-deklaruvanna-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124929-ksu-viznav-nekonstitucijnou-kriminalnu-vidpovidalnist-za-nedostovirne-deklaruvanna-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124929-ksu-viznav-nekonstitucijnou-kriminalnu-vidpovidalnist-za-nedostovirne-deklaruvanna-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124786-severodoneckij-azot-vidnovit-vipusk-medicnogo-kisnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124786-severodoneckij-azot-vidnovit-vipusk-medicnogo-kisnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3124815-u-dnipri-poprosalisa-z-91ricnou-volonterkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3124815-u-dnipri-poprosalisa-z-91ricnou-volonterkou.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Угорщина й Україна мають самі знайти 

рішення щодо проблем у двосторонніх 

відносинах – ЄС 

Європейський Союз має незмінну позицію 

щодо відносин з Україною, але не може 

втручатися у двосторонні відносини між 

Україною і Угорщиною.

 

Рада Європи вітає участь переселенців у 

місцевих виборах в Україні 

У Раді Європи позитивно оцінили можливість 
узяти участь у місцевих виборах в Україні 25 

жовтня внутрішньо переміщених осіб з 

територій, які тимчасово непідконтрольні або 
окуповані внаслідок російсько-української 

війни.

 

 

Українці у Франції занепокоєні включенням 

«прибічника Путіна» до складу 

спецкомітету ЄП 

Українці у Франції занепокоєні тим, що 
депутат Європарламенту Тьєрі Маріані, 

відомий своєю активною прокремлівською 

позицією, увійшов до складу

 

 

Словенія підтримує створення Кримської 

платформи — МЗС 

Перша заступниця міністра закордонних справ 
Еміне Джапарова обговорила з послом 

Республіки Словенія в Україні Томажем 

Менціном питання створення кримської 

платформи та мілітаризацію Росією 

окупованого Криму.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124738-ugorsina-j-ukraina-maut-sami-znajti-risenna-sodo-problem-u-dvostoronnih-vidnosinah-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124738-ugorsina-j-ukraina-maut-sami-znajti-risenna-sodo-problem-u-dvostoronnih-vidnosinah-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124738-ugorsina-j-ukraina-maut-sami-znajti-risenna-sodo-problem-u-dvostoronnih-vidnosinah-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124738-ugorsina-j-ukraina-maut-sami-znajti-risenna-sodo-problem-u-dvostoronnih-vidnosinah-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3124987-rada-evropi-vitae-ucast-pereselenciv-u-miscevih-viborah-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3124987-rada-evropi-vitae-ucast-pereselenciv-u-miscevih-viborah-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3124694-ukrainci-u-francii-zanepokoeni-vklucennam-pribicnika-putina-do-skladu-komitetu-ep-z-protidii-gibridnim-zagrozam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3124694-ukrainci-u-francii-zanepokoeni-vklucennam-pribicnika-putina-do-skladu-komitetu-ep-z-protidii-gibridnim-zagrozam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3124694-ukrainci-u-francii-zanepokoeni-vklucennam-pribicnika-putina-do-skladu-komitetu-ep-z-protidii-gibridnim-zagrozam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3124694-ukrainci-u-francii-zanepokoeni-vklucennam-pribicnika-putina-do-skladu-komitetu-ep-z-protidii-gibridnim-zagrozam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3124915-slovenia-pidtrimue-stvorenna-krimskoi-platformi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3124915-slovenia-pidtrimue-stvorenna-krimskoi-platformi-mzs.html


 

Україна і Японія обговорили спільні кроки 

до вільного від ядерної зброї світу 

Заступник міністра закордонних справ України 
Василь Боднар обговорив з послом Японії 

Такаші Кураі питання ядерного роззброєння, 

протидію кіберзагрозам та співпрацю у 

безпековій сфері.

 

 

В Азербайджані відкривається перше 

почесне консульство України 

У Посольстві України в Азербайджанській 

Республіці у вівторок відбулася урочиста 

церемонія з нагоди призначення почесного 

консула України в місті Шемахи. 

 

Олена Зеленська зустрілася з жінками-

послами восьми держав в Україні 

Перша леді Олена Зеленська провела 
неформальну зустріч з жінками–послами 

восьми іноземних держав в Україні. 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні - 6 677 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні минулої доби, 26 жовтня, 

зареєстровано 6 677 випадків зараження 
коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 

355 601-го. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124667-ukraina-i-aponia-obgovorili-spilni-kroki-do-vilnogo-vid-adernoi-zbroi-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124667-ukraina-i-aponia-obgovorili-spilni-kroki-do-vilnogo-vid-adernoi-zbroi-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3124429-v-azerbajdzani-vidkrivaetsa-perse-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3124429-v-azerbajdzani-vidkrivaetsa-perse-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124982-olena-zelenska-zustrilasa-z-zinkamiposlami-vosmi-derzav-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124982-olena-zelenska-zustrilasa-z-zinkamiposlami-vosmi-derzav-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124418-v-ukraini-6-677-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124418-v-ukraini-6-677-novih-vipadkiv-koronavirusu.html


 

Кличко навів COVID-статистику в Києві: 

померли вже понад 700 людей 

У Києві підтверджених випадків захворювання 
на COVID-19 на сьогодні вже 34 887, за добу - 

525. 

 

Третина людей з COVID-19 мають 

негативний тест - МОЗ внесло зміни при 

лікуванні 

Для госпіталізації та початку лікування 
людини від коронавірусу їй не потрібно 

виключно мати позитивний ПЛР-тест.

 

Із «ковідного» фонду вже витратили більш 

як половину грошей – Мінфін 

Із Фонду боротьби з COVID-19 станом на 23 

жовтня вже витрачено 34,1 млрд грн, що 

становить 52% від загальної суми.

 

В Україні почалася вакцинація від грипу 

В Україну поставлено 665 тисяч доз вакцини 

проти грипу.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3124505-klicko-naviv-covidstatistiku-v-kievi-pomerli-vze-ponad-700-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3124505-klicko-naviv-covidstatistiku-v-kievi-pomerli-vze-ponad-700-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124479-tretina-ludej-z-covid19-maut-negativnij-test-moz-vneslo-zmini-pri-likuvanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124479-tretina-ludej-z-covid19-maut-negativnij-test-moz-vneslo-zmini-pri-likuvanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124479-tretina-ludej-z-covid19-maut-negativnij-test-moz-vneslo-zmini-pri-likuvanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124479-tretina-ludej-z-covid19-maut-negativnij-test-moz-vneslo-zmini-pri-likuvanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124699-iz-kovidnogo-fondu-vze-vitratili-bils-ak-polovinu-grosej-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124699-iz-kovidnogo-fondu-vze-vitratili-bils-ak-polovinu-grosej-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124736-v-ukraini-pocalasa-vakcinacia-vid-gripu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124736-v-ukraini-pocalasa-vakcinacia-vid-gripu.html


УКРАЇНА 

 

«Слуга народу» заявляє, що лідирує на 

виборах до обласних і райрад 

У партії «Слуга народу» заявили, що, за 
результатами опрацювання даних з 70% 

виборчих дільниць, політсила посідає перше 

місце на місцевих виборах до обласних і 

районних рад. 

 

«Євросолідарність» лідирує на виборах до 

рад усіх рівнів Львівщини – Синютка 

Партія “Європейська солідарність” перемагає 
до рад усіх рівнів на Львівщині. А розрив між 

Андрієм Садовим та Олегом Синюткою на 

посаду голови Львівської ОТГ становить 8%. 

 

Єрмак - про можливі зміни в ОП: Поки 

структура така, яка є 

Керівник Офісу Президента Андірй Єрмак не 

виключає можливі зміни в ОП, проте заявляє, 

що наразі структура офісу така, яка є. 

 

На виборах мера Харкова Кернес набирає 

понад 60% - паралельний підрахунок 

Згідно з результатами паралельного підрахунку 

голосів на виборах міського голови Харкова 

чинний мер Геннадій Кернес набирає 60,1% 

голосів виборців.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3124830-sluga-narodu-zaavlae-so-lidirue-na-viborah-do-oblasnih-i-rajrad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3124830-sluga-narodu-zaavlae-so-lidirue-na-viborah-do-oblasnih-i-rajrad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3124988-evrosolidarnist-lidirue-na-viborah-do-rad-usih-rivniv-lvivsini-sinutka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3124988-evrosolidarnist-lidirue-na-viborah-do-rad-usih-rivniv-lvivsini-sinutka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124558-ermak-pro-mozlivi-zmini-v-op-poki-struktura-taka-aka-e.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124558-ermak-pro-mozlivi-zmini-v-op-poki-struktura-taka-aka-e.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3124890-na-viborah-mera-harkova-kernes-nabirae-ponad-60-paralelnij-pidrahunok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3124890-na-viborah-mera-harkova-kernes-nabirae-ponad-60-paralelnij-pidrahunok.html


 

Гунько «обганяє» Ляшка на довиборах у 

Раду - ЦВК опрацювала майже 96% 

протоколів 

За результатами опрацювання 95,97% 

протоколів, в одномандатному виборчому 

окрузі №208 на Чернігівщині найбільше 

голосів здобуває кандидат у народні депутати 
від партії "Слуга народу" Анатолій Григорович 

Гунько.

 

 

Малюська заявив, що Мін’юст не може 

вносити зміни до ЄДР щодо Ситника 

Міністерство юстиції не може вносити зміни 
до Єдиного державного реєстру. Зміни вносять 

державні реєстратори.

 

 

У комітеті ВР назвали «маніпулятивними» 

заяви про передачу на дороги грошей 

онкопрограми МОЗ 

Заступник голови Комітету Верховної Ради з 

питань бюджету Олександр Трухін (фракція 
"Слуга народу") заявив, що інформація про 

направлення на ремонт доріг 61,5 млн гривень, 

нібито передбачених для програми …

 

ЕКОНОМІКА 

 

У Мінекономіки не бачать причин для 

перегляду узгоджених обсягів експорту 

зерна 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України в даний час 
не бачить серйозних причин для можливого 

коригування обсягів експорту пшениці та 

кукурудзи, встановлених меморандумом про 

обсяги експорту зерна в сезоні-2020/21. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3124972-gunko-obganae-laska-na-doviborah-u-radu-cvk-opracuvala-majze-96-protokoliv.html
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Держборг України у вересні зріс на 4,55 

мільярда гривень 

Сума державного та гарантованого державою 
боргу України у вересні 2020 року збільшилася 

в еквіваленті у національній валюті на 4,55 

млрд грн.  

 

 

В Україні запустили нову платформу з 

електронних торгів енергоресурсами 

Асоціація «Газові Трейдери України» 

виступила ініціатором запуску нової 
платформи електронних біржових торгів 

енергоресурсами ТБ «Український хаб».

 

 

Ще не 10%, але вже й не 15%: Рожкова 

назвала реальні ставки за іпотекою 

Найближчим часом банки почнуть враховувати 

доходи всієї сім'ї позичальника під час видачі 

іпотеки.

 

 

Уряд забезпечив введення в експлуатацію 

обхідної ділянки нафтопроводу «Броди - 

Держкордон» 

Кабінет Міністрів забезпечив уведення в 

експлуатацію ділянки нафтопроводу, що 

зменшить ризики експлуатації чинного 

нафтопроводу «Броди - Держкордон».
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Найбільша металургійна компанія 

Південної Кореї почала закупівлі зерна в 

Україні 

Офіційне відкриття зернового терміналу Posco 

в Миколаївському морпорту «Миколаївський 

КХП» відбулося у вересні 2019 року. 

 

 

Спецдозволи відтепер продаватимуть лише 

на електронних аукціонах – Держгеонадра 

Набрала чинності постанова Кабміну №993 

про порядок продажу спецдозволів на 
користування надрами на електронних 

аукціонах на постійній основі. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кримським татарам обмежили терміни 

ознайомлення із «сімферопольською 

справою» 

Суд в окупованому Криму обмежив терміни 
ознайомлення з матеріалами кримінальної 

справи трьом фігурантам другої 

сімферопольської групи «справи Хізб ут-

Тахрір».

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Антикорупційне бюро оскаржить рішення 

ОАСК щодо Ситника 

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 
готує апеляційну скаргу на рішення 

Окружного адмінсуду Києва, який постановив 

вилучити Артема Ситника з Єдиного реєстру 

інформації як директора бюро.
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Закупівля неякісних бронежилетів: ДБР 

завершило слідство у справі 

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування 
за фактом закупівлі Міністерством оборони 

неякісних бронежилетів для потреб армії. 

 

 

Спостерігач ОПОРИ потрапив під «гарячу 

руку» членів ДВК, які переписували 

протоколи 

У Житомирі члени ДВК намагалися вибити 

телефон із рук спостерігача ОПОРИ, коли той 

знімав на камеру, як вони переписували 

протоколи.

 

 

Члени виборчої комісії потрапили у ДТП на 

Київщині, є загибла 

На Київщині у аварії загинула одна жінка і 

одного чоловіка госпіталізували.

 

Голові фейкової виборчої комісії на 

Сумщині оголосили підозру 

Голові фіктивної дільничної виборчої комісії у 
Соснівці Сумської області оголосили про 

підозру. 
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На кордоні затримали росіянина, який втік 

в Україну через підтримку «Азова» 

На Луганщині затримали порушника кордону в 
камуфляжі з військовим наплічником. Чоловік 

розповів, що втікає з Росії, де його 

переслідують через проукраїнські погляди.

 

 

На фейковій дільниці у Соснівці 

«проголосували» чотири сотні людей 

На фіктивній виборчій дільниці у селі Соснівка 

Конотопського району Сумщини 

"проголосували" 379 осіб. 

 

Катування у Кагарлику: екскерівнику 

поліції повідомили про підозру 

Колишньому керівнику Кагарлицького 

відділення поліції повідомлено про підозру та 

взято під домашній арешт у справі про 

катування у поліції.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чи є в Донбасу шанс стати другим Руром? 

АНАЛІТИКА 

Приклад колишнього депресивного регіону в 

Німеччині показує, що вихід є
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Щастя як мета, або Чи варто переглянути 

національну ідею? АНАЛІТИКА 

Нотатки з четвертого засідання Національного 
круглого столу, організованого МКІП і 

присвяченого темі щастя

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Новації вступної кампанії 2021 року у 

порівнянні з 2020-м 

Міністерство освіти і науки оприлюдило наказ 
про затвердження умов прийому до вишів на 

наступний рік

 

Найбільш відомі пам'ятники Тарасові 

Шевченку в Україні 

Сьогодні 102 роки від дня встановлення 

першого великого пам'ятника Кобзарю - в 

Ромнах на Сумщині, роботи Івана Кавалерідзе

 

 

У Брюсселі презентували українську версію 

книги «Тентен у країні Сов‘єтів» 

У брюссельському Будинку коміксів 

презентували українську версію книги «Тентен 

у країні Сов‘єтів». 
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Єдину в Україні чайну плантацію під 

Мукачевом рекультивували 

На Закарпатті група активістів із проєкту 
порятунку єдиної в Україні чайної плантації 

під Мукачевом «Жорніна» вдруге за 

півстоліття рекультивувала плантацію.

 

 

Кінофестиваль «Kharkiv MeetDocs» 

розпочався в онлайн-форматі 

4-й Міжнародний кінофестиваль «Kharkiv 
MeetDocs» розпочав роботу напередодні в 

онлайн-форматі і буде продовжуватися по 31 

жовтня.

 

 

Хей: Чісора використає проти Усика дещо, з 

чим той не стикався 

Менеджер британського боксера Дерека 

Чісори Девід Хей поділився очікуванням від 

бою свого підопічного з українцем 

Олександром Усиком.
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