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ТОП 

 

Зеленський відповів на петицію про 

«примусову вакцинацію» 

Президент Володимир Зеленський звернувся 

до Голови Верховної Ради та Прем’єр –

міністра щодо розгляду питання про введення 

відповідальності за «примусову вакцинацію» 
та компенсації можливих негативних наслідків 

після щеплення. 

 

 

Венедіктова оголосила «війну» проти 

фейкових COVID-сертифікатів 

Генеральна прокуратура бере під особистий 
контроль справи, порушені за фактом підробок 

ковід-сертифікатів.
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Більше американських катерів: Україна 

нарощує оборонний потенціал на морі 
АНАЛІТИКА 

Коли російський флот відчуватиме можливість 

отримати реальну відсіч, він втратить відчуття 

переваги і вже не брязкатиме зброєю

  

 

Зеркаль про «транзитну» знижку: Цей хід 

може допомогти енергобезпеці України 

Знижка на транзит газу з РФ стосується тільки 

додаткових обсягів, та й загалом, вигоду від 

знижки отримує продавець.

  

 

Саакашвілі написав Садовому - 

сподівається найближчим часом 

повернутися в Україну ЛИСТ 

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі 

передав міському голові Львова Андрію 
Садовому листа, де зазначив, що сподівається 

найближчим часом повернутися в Україну. 

 

 

В Американському інституті кіномистецтва 

створили фонд імені Галини Гатчінс 

Незалежна творча організація Американський 
інститут кіномистецтва (AFI) оголосив про 

створення фонду імені Галини Гатчінс з метою 

підтримки тих, хто прагне реалізувати свої мрії 

у кінематографі. 
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Facebook звинувачує українця у крадіжці 

даних 178 мільйонів користувачів 

Компанія Facebook подала позов проти 
громадянина України Олександра Солонченка 

за обвинуваченням у крадіжці і продажу 

особистих даних 178 млн користувачів 

соціальної мережі.  

 

Карантинні обмеження, які діятимуть у 

Києві в разі переходу до «червоної» зони 
ІНФОГРАФІКА 

Постійна комісія КМДА з питань техногенно-

екологічної безпеки затвердила перелік

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Меркель не коментують висновки 

експертів, що Nord Stream 2 зайвий 

Нинішнє різке зростання цін на енергоносії не 

повинно стати перешкодою на шляху 

досягнення кліматичної нейтральності. 

 

Кулеба: Росія шантажує Європу високими 

цінами на газ, щоб прискорити 

сертифікацію Nord Stream 2 

Різке зростання цін на паливо в Європі 

викликане діями Росії, яка таким чином хоче 
прискорити сертифікацію газопроводу Nord 

Stream 2.  
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Французька компанія, яка розробляє 

продукти з кібербезпеки, відкриє офіс в 

Україні 

Французька компанія Thales, яка 

спеціалізується на розробці 

високотехнологічної продукції для оборони та 

безпеки, аерокосмічної промисловості та 
транспортування, незабаром відкриє офіс в 

Україні.

 

 

У Познані проведуть виїзний консульський 

прийом для громадян України 

Консул Посольства України в Польщі 28 

жовтня проводитиме у місті Познань виїзний 

прийом для громадян України, які проживають 
в Любуському та Великопольському 

воєводствах.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Ще дві області переходять до «червоної» 

карантинної зони 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
ухвалила рішення встановити червоний рівень 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 

на території Рівненської та Миколаївської 

областей з 26 жовтня. 

 

 

Буковина посилює карантин - вводить 

обмеження у транспорті, кафе і кіно 

Чернівцях обласна комісія з питань ТЕБ та НС 

ухвалила рішення про посилення карантинних 

заходів.  
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У «жовтій» зоні карантину залишилися 

чотири області ТАБЛИЦЯ 

Станом на сьогодні в жовтій зоні карантину 

залишилося чотири області. 

 

Уряд відправляє в регіони моніторингову 

групу для розв'язання COVID-проблем 

У регіони виїжджатиме група для моніторингу 

організації місцевою владою заходів щодо 

подолання COVID-19. 

 

Вчені пояснили, навіщо вакцинуватися тим, 

хто перехворів на COVID-19 

Гібридний імунітет, який з'являється після 

вакцинації тих, хто вже перехворів на COVID-

19, ефективніше діє на нові штами 

коронавірусу.

 

Нові правила перевезень: у поїзди не 

пустили 340 пасажирів без COVID-

документів 

З початку дії нових правил пасажирських 

перевезень менш як 0,5% пасажирів були не 

допущені до поїздки залізницею через 

відсутність належних документів. 
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В Україні вакцинували рекордну кількість 

людей – майже 290 COVID-щеплень за добу 

В Україні за минулу добу, 22 жовтня, 
вакцинували проти COVID-19 майже 290 тис. 

осіб. Це рекордна кількість від початку 

щеплень.

 

УКРАЇНА 

 

Рада суддів обрала чотирьох кандидатів до 

Етичної ради 

Рада суддів України обрала чотирьох 
кандидатів до Першого складу Етичної ради за 

квотою Ради суддів України. 

 

На довибори в Раду акредитували вже 35 

міжнародних спостерігачів 

ЦВК акредитувала 23 офіційних спостерігачів 
від міжнародних організацій на проміжних 

виборах народних депутатів України та 

місцевих виборах в 

 

Окупанти в Донецьку блокують місію 

ОБСЄ, щоб домогтися більшої лояльності – 

Гармаш 

Блокуванням роботи СММ ОБСЄ в 
окупованому Донецьку окупаційні 

адміністрації намагаються домогтися від 

спостерігачів більш лояльної позиції.
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В Україні планують створити Агенцію 

оборонних технологій 

Під час першого засідання Координаційної 
платформи Мінстратегпрому з розвитку 

озброєння і військової техніки, що днями 

відбулося в Будинку уряду,

 

Ткаченко - про Суспільне: Канали зі 

співмірним фінансуванням мають на 

порядок вищі рейтинги 

Українські телеканали, яким довіряють наші 
громадяни, мають співмірні обсяги 

фінансування із Суспільним мовником і 

набагато вищі рейтинги серед глядачів. 

 

 

В Академії СБУ презентували монографію 

про стратегічні комунікації в умовах 

гібридної війни 

В Академії СБУ презентували монографію 
«Стратегічні комунікації в умовах гібридної 

війни: погляд від волонтера до науковця».

 

Окупанти з початку доби тричі порушили 

«тишу», двоє українських бійців поранені 

З початку доби 23 жовтня російсько-окупаційні 

війська 3 рази порушили режим припинення 

вогню, один з яких із застосуванням 
забороненого Мінськими домовленостями 

озброєння.
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ЕКОНОМІКА 

 

Незалежність Нацбанку: Стефанчук 

підписав два закони 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 
підписав два закони щодо Національного 

банку, які є принципово важливими для 

подальшої співпраці між Україною та МВФ.

 

 

Слов'янська ТЕС зупинилась через 

відсутність вугілля 

Через нестачу вугілля 23 жовтня припинила 
виробництво електроенергії Слов'янська ТЕС, 

що належить компанії "Донбасенерго".  

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна та міжнародні організації не мають 

доступу до заручників в ОРДЛО - 

правозахисники 

Україна не може потрапити на тимчасово 
непідконтрольну територію для пошуків 

зниклих безвісти й заручників, поки 

міжнародні організації не отримають повний 

допуск до всіх утримуваних осіб. 

 

Чотирьох кримських татар судять на 

підставі одного сумнівного аудіозапису - 

адвокат 

Захист фігурантів третьої Бахчисарайської 

«справи Хізб ут-Тахрір» за підсумками 
проведеного у Південному окружному 

військовому суді Ростова-на-Дону засідання по 

суті прийшов до висновку, що
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Суд повернув вишу гуртожиток на 

Печерську, який незаконно перетворили на 

готель 

У Києві суд повернув державі приміщення 

університету, які незаконно використовувались 

під готель.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Спроба підпалу будинку Жовкви: 

прокуратура повідомила про підозри та 

розповіла подробиці ФОТО 

У спробі підпалу будинку заступника голови 

Офісу Президента України правоохоронці 

повідомили про підозру двом особам.  

 

Понад ₴384 мільйони розтрати: радник 

голови правління банку постане перед 

судом 

Радник голови правління «Юніон Стандард 
Банк» постане перед судом за розтрату понад 

384 млн грн.

 

 

Четвертому учаснику нападу на «Схеми» в 

Укрексімбанку повідомили про підозру 

Правоохоронці повідомили про підозру 
четвертому учаснику нападу на знімальну 

групу журналістів програми «Схеми» під час 

інтерв’ю з Євгеном Мецгером, який на той час 

був головою правління «Укрексімбанку».
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В Україну не пустили російську поетесу 
ВІДЕО 

В аеропорту «Київ» не пустили в Україну 

росіянку, яка до того відвідувала тимчасово 

окупований Крим.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Загибель Галини Гатчінс: «Вона була 

суперкрутою через її український дух» 

Американська кіноіндустрія приголомшена 

трагічним випадком на знімальному 

майданчику в Санта-Фе 

 

 

Кисню для спасіння хворих треба вп’ятеро 

більше. Де його взяти? АНАЛІТИКА 

Чому при дельта-штамі хворим потрібно у 

кілька разів більше кисню? Тому що перебіг 

коронавірусної хвороби став набагато важчий
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Російська пропаганда: як боротися з 

ментальною чумою нашого часу - Юрій 

Божич, український публіцист ІНТЕРВ'Ю 

Відомий український публіцист Юрій Божич 
під час чеченської війни працював для 
російського Першого каналу (тоді ОРТ).

 

Моє правило по життю - не здаватися 

раніше часу - Максим Крипак, плавець-

паралімпієць, Герой України ІНТЕРВ'Ю 

26-річний харків'янин Максим Крипак - 
найтитулованіший плавець Паралімпіади-
2020 в Токіо і перший такий з України: в його 
активі сім медалей – п'ять золотих, одна 
срібна і одна бронзова.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Алек Болдуїн прокоментував трагедію з 

Гатчінс: Моє серце розбите 

Актор Алек Болдуїн, внаслідок пострілів якого 

на знімальному майданчику померла 
кінооператорка українського походження 

Галина Гатчінс, заявив, що шокований і 

засмучений через її загибель.

 

 

Ніч на 22 жовтня в Києві стала 

найтеплішою за 141 рік 

У Києві ніч на 22 жовтня стала найтеплішою за 

141 рік спостережень.
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Вийшли постер і тизер романтичної комедії 

за сценарієм Ірени Карпи 

У всеукраїнський прокат 3 березня 2022 року 
вийде романтична комедія Наталі Пасеницької 

"Сусідка" за сценарієм Ірени Карпи. Автори 

фільму представили офіційні тизер і постер 

стрічки. 

 

 

У Вінниці пройде фестиваль сучасного 

мистецтва Air Fest Vinnytsia ВІДЕО 

У Вінниці 29-31 жовтня відбудеться 

мультидисциплінарний фестиваль сучасного 

мистецтва Air Fest Vinnytsia.

 

 

Презентували постер нового фільму Зази 

Буадзе «Небо-парасолька» 

Офіційний український постер нового фільму 

режисера Зази Буадзе "Небо-парасолька " 

презентував продюсерський центр 

ІнсайтМедіа.

 

 

Біля Львова облаштували реабілітаційний 

центр для птахів 

У селі Підрясне біля Львова ветеринар Віктор 

Шельвінський у себе на подвір’ї облаштував 
Центр реабілітації для травмованих птахів 

"Вільні крила".

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337765-vijsli-poster-i-tizer-romanticnoi-komedii-za-scenariem-ireni-karpi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337765-vijsli-poster-i-tizer-romanticnoi-komedii-za-scenariem-ireni-karpi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337772-u-vinnici-projde-festival-sucasnogo-mistectva-air-fest-vinnytsia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337772-u-vinnici-projde-festival-sucasnogo-mistectva-air-fest-vinnytsia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337897-prezentuvali-poster-novogo-filmu-zazi-buadze-neboparasolka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337897-prezentuvali-poster-novogo-filmu-zazi-buadze-neboparasolka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3337166-bila-lvova-oblastuvali-reabilitacijnij-centr-dla-ptahiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3337166-bila-lvova-oblastuvali-reabilitacijnij-centr-dla-ptahiv.html


 

Вийшов ролик до 100-річчя Першого 

Всеукраїнського православного церковного 

собору ВІДЕО 

Український інститут національної пам’яті 

презентує ролик до 100-річчя Першого 

Всеукраїнського православного церковного 

собору.
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