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ТОП 

 

Україна отримала €600 мільйонів 

макрофінансової допомоги від ЄС – 

Зеленський 

Європейський Союз надав Україні другий 

транш макрофінансової допомоги на суму 600 

млн євро. 

 

 

«Газову» пропозицію України передали 

міністерству економіки та енергетики ФРН 

– посол 

Посольство Німеччини в Україні передало 

Федеральному міністерству економіки та 
енергетики пропозицію української сторони 

щодо 
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Нарада в ОП: за тиждень госпіталізували 

найбільшу кількість COVID-хворих – понад 

33,5 тисячі 

Минулого тижня в Україні зафіксували 

найбільшу кількість нових хворих на COVID-

19 за добу цієї осені – 23 785. Президент 

Володимир Зеленський 

 

 

Данілов: Я за жорстку президентську 

республіку 

Україні необхідна жорстка президентська 

республіка. Якщо ж громадяни хочуть 
парламентсько-президентську форму 

правління, то президента має обирати 

парламент. 

 

РНБО опублікувала список проросійських 

Telegram-каналів ДОКУМЕНТ 

Рада національної безпеки та оборони 

оприлюднила список українських Telegram-

каналів, які просувають проросійські наративи 

та принижують національну гідність українців.

 

 

Автобусні перевезення між областями: 

пасажирам без COVID-документів загрожує 

штраф до 34 тисяч 

За відсутність COVID-документів під час 

міжобласних автомобільних перевезень 

пасажирам загрожує штраф до 34 тис. грн 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338773-narada-v-op-za-tizden-gospitalizuvali-najbilsu-kilkist-covidhvorih-majze-335-tisaci.html
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В Україні розпочався тиждень медіа- та 

інформаційної грамотності. Запускають 

клуби з медіаграмотності – МКІП 

В Україні з’явиться новий формат для 

розвитку критичного мислення — клуби з 

медіаграмотності.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Стефанчук направив законопроєкт про 

місцевий референдум до Венеційської 

комісії 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 

направив законопроєкт № 5512 «Про місцевий 

референдум» до Венеційської комісії. 

 

Україну вперше запросили на розширену 

Конференцію національних директорів 

озброєнь НАТО 

Україна вперше візьме участь у розширеному 
форматі Конференції національних директорів 

озброєнь НАТО.

 

 

Поки невідомо, коли може відбутися зустріч 

«нормандських» міністрів - посол ФРН 

Німеччина і Франція докладають багато зусиль 
для організації зустрічі міністрів закордонних 

справ країн нормандської четвірки, однак 

наразі немає чітких уявлень, коли вона може 

відбутися. 
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Другий транш ЄС для України є сигналом 

підтримки реформ – Домбровскіс 

Виплата Україні другого траншу 
макрофінансової допомоги в обсязі 600 

мільйонів євро є чітким сигналом від ЄС щодо 

підтримки України на шляху реформ. 

 

 

Припинити війну в Україні може лише 

Путін, проте такого бажання наразі немає – 

Данілов 

На Україну чекають важкі два місяці, оскільки 
на порядку денному стоїть питання про 

пролонгацію закону про ОРДЛО, і Російська 

Федерація хотіла би 

 

 

Стефанчук пропонує раз на місяць 

проводити в парламенті День євроінтеграції 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 

виступає за ідею раз на місяць проводити День 

європейської інтеграції у парламенті.

 

 

Україна та Йорданія підписали меморандум 

щодо співпраці в сфері ІТ 

Заступник міністра закордонних справ України 

(CDTO) Дмитро Сенік підписав меморандум 

про взаєморозуміння між Радою експортерів та 
інвесторів при МЗС України та йорданською 

ІТ-асоціацією «Int@j».

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3338667-drugij-trans-es-dla-ukraini-e-signalom-pidtrimki-reform-dombrovskis.html
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Українцям радять утриматися від поїздок 

до Судану 

Міністерство закордонних справ рекомендує 

українцям утриматися від поїздок до Судану.

КОРОНАВІРУС 

 

Шість областей України - у «червоній» 

карантинній зоні ТАБЛИЦЯ 

Станом на 25 жовтня до червоної зони 

епідемічної небезпеки належать 6 регіонів, в 
жовтій зоні епіднебезпеки перебувають 4 

області, решта - помаранчева зона. 

 

 

Moderna заявляє про успіх проміжних 

тестувань COVID-вакцини для дітей 6-12 

років 

Американська біотехнологічна компанія 

Moderna Inc. оголосила про позитивні 
результати другої масштабної фази 

випробувань вакцини від COVID-19 для дітей 

від шести до 12 років.

  

 

Невакцинованих держслужбовців з 8 

листопада відсторонятимуть від роботи - 

постанова уряду 

З 8 листопада невакцинованих держслужбовців 

та працівників, для яких МОЗ визначив 
обов'язковість вакцинації від COVID-19, 

будуть відстороняти від роботи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338596-ukraincam-radat-utrimatisa-vid-poizdok-do-sudanu.html
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Херсон - на межі локдауну: в ОДА 

заявляють, що COVID-ситуація тут 

найважча в області 

Найважча ситуація з коронавірусом на 

Херсонщині, що перебуває у "червоній" 

карантинній зоні, склалася у Херсоні – 1 996 

випадків на 100 тисяч населення. 

 

Для стимулювання вакцинації «червону» 

зону не запроваджуватимуть — МОЗ 

«Червона» зона епідемічної небезпеки 

запроваджується виключно за епідемічними 
показниками захворюваності на COVID-19, 

питання її

 

 

У МОЗ сказали, кому рекомендують 

бустерну дозу вакцини від коронавірусу 

Додаткове (бустерне) щеплення від COVID-19 

рекомендовано людям з імунодефіцитними та 

імуносупресивними станами.

 

 

Україна отримає холодильників для 

COVID-вакцин на $2,8 мільйона ФОТО 

Україна отримає холодове обладнання 

вартістю 2,8 млн дол для ефективного 

зберігання вакцин від COVID-19.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3338836-herson-na-mezi-lokdaunu-v-oda-zaavlaut-so-covidsituacia-tut-najvazca-v-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3338836-herson-na-mezi-lokdaunu-v-oda-zaavlaut-so-covidsituacia-tut-najvazca-v-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3338836-herson-na-mezi-lokdaunu-v-oda-zaavlaut-so-covidsituacia-tut-najvazca-v-oblasti.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338503-ukraina-otrimae-holodilnikiv-dla-covidvakcin-na-28-miljona.html
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В Україні за час пандемії захворіли більш як 

152 тисячі дітей, з них 42 померли 

В Україні за час пандемії на COVID-19 
захворіли більш як 152 790 дітей, з них 42 

померли.

 

УКРАЇНА 

 

В Україні є три групи впливу, які 

представляють інтереси Росії – Данілов 

На території України є три групи впливу, які 
представляють інтереси Російської Федерації і 

між якими йде боротьба за першість.

 

 

Україні вдалося створити надійну систему 

протистояння кібератакам з Росії – 

дипломат 

З 2014 року і понині Україна витримала більше 

кібератак на держустанови та об’єкти 
критичної інфраструктури, ніж країни Європи 

протягом минулого 

 

Для розвитку культури безбар’єрності на 

роботі потрібно вдосконалити 

законодавство - Ломакіна 

Вдосконалення законодавчого регулювання та 

подолання особистих упереджень людей – це 

головні зміни, які необхідно впровадити в 
українській трудовій сфері, щоб культура 

безбар’єрності розвивалася. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338677-v-ukraini-za-cas-pandemii-zahvorili-bils-ak-152-tisaci-ditej-z-nih-42-pomerli.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3338477-v-ukraini-e-tri-grupi-vplivu-aki-predstavlaut-interesi-rosii-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3338477-v-ukraini-e-tri-grupi-vplivu-aki-predstavlaut-interesi-rosii-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3338881-ukraini-vdalosa-stvoriti-nadijnu-sistemu-protistoanna-kiberatakam-z-rosii-diplomat.html
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У районі ООС поранений український 

військовий 

Російські окупаційні війська станом на 17.00 
25 жовтня чотири рази порушили режим 

припинення вогню. Внаслідок обстрілів один 

український захисник дістав поранення.

 

ЕКОНОМІКА 

 

У Мінфіні сказали, куди підуть €600 

мільйонів допомоги від ЄС 

Отримані від ЄС 600 млн грн будуть 
спрямовані на фінансування бюджетних 

потреб та зменшення фінансового 

навантаження на бюджет України. 

 

 

Україна та Грузія посилять співпрацю в 

рамках Євро-азійського 

нафтотранспортного коридору 

Україна та Грузія домовилися посилити 
співпрацю в рамках проєкту Євро-азійського 

нафтотранспортного коридору.

 

 

Ощадбанк отримає від ЄБРР €100 мільйонів 

субординованого кредиту 

АТ "Державний ощадний банк України" та 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

(ЄБРР) підписали Мандатний лист стосовно 
умов майбутньої співпраці та надання ЄБРР 

субординованого кредиту. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3338808-u-rajoni-oos-poranenij-ukrainskij-vijskovij.html
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Науковці України та Австралії 

співпрацюватимуть у сфері водневої 

енергетики 

В Україні розглядаються можливості 

виробництва "рожевого" водню – на базі 

атомної енергетики, а також "зеленого" водню 

– з використанням відновлюваних джерел 

енергії.

 

 

Енергоатом готовий постачати п'ять тисяч 

літрів медичного кисню щодоби 

НАЕК "Енергоатом" готова постачати 5 тис. 
літрів медичного кисню щодоби до лікарень 

трьох областей.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Полозов: Ризик, що Джелялова можуть 

посадити на 20 років, – стовідсотковий 

Ризик того, що окупаційний так званий "суд" 

Криму на 20 років може позбавити волі 

кримськотатарського активіста, першого 

заступника голови Меджлісу 

 

У Києві розповіли, що заважає абітурієнтам 

в окупованому Криму вивчити українську 

Найбільш поширеним бар'єром для вступу 
абітурієнтів з окупованого Криму в українські 

заклади вищої освіти є відсутність у дітей 

доступу до вивчення

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3338710-naukovci-ukraini-ta-avstralii-spivpracuvatimut-u-sferi-vodnevoi-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3338710-naukovci-ukraini-ta-avstralii-spivpracuvatimut-u-sferi-vodnevoi-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3338710-naukovci-ukraini-ta-avstralii-spivpracuvatimut-u-sferi-vodnevoi-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3338710-naukovci-ukraini-ta-avstralii-spivpracuvatimut-u-sferi-vodnevoi-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338912-energoatom-gotovij-postacati-pat-tisac-litriv-medicnogo-kisnu-sodobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338912-energoatom-gotovij-postacati-pat-tisac-litriv-medicnogo-kisnu-sodobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3338906-polozov-rizik-so-dzelalova-mozut-posaditi-na-20-rokiv-stovidsotkovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3338906-polozov-rizik-so-dzelalova-mozut-posaditi-na-20-rokiv-stovidsotkovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3338883-u-kievi-rozpovili-so-zavazae-abiturientam-v-okupovanomu-krimu-vivciti-ukrainsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3338883-u-kievi-rozpovili-so-zavazae-abiturientam-v-okupovanomu-krimu-vivciti-ukrainsku.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Одного з ватажків терористичного 

угруповання «Восток» засудили на 10 років 

Шевченківський районний суд міста Чернівці 
заочно засудив до 10 років позбавлення волі 

бойовика терористичної організації так званої 

ДНР.

 

Шахраї створили фейкову копію «Дії» для 

підробки COVID-сертифікатів 

Шахраї створили фейкову копію програми Дія 

для підробки ковідних сертифікатів.

 

 

СБУ викрила схему, на якій «відмили» 

десятки мільйонів доларів у Darknet ФОТ О 

Кіберфахівці СБУ та спецоргани США провели 

спільну операцію із викриття «відмивання» 

грошей в мережі Darknet. Зловмисники за час 
своєї діяльності легалізували для міжнародних 

хакерів десятки мільйонів доларів.

 

 

Суд заборонив реконструкцію будівлі 

«Квіти України» у Києві 

Київський апеляційний суд залишив без змін 

рішення суду першої інстанції, яким 

заборонено реконструкцію будівлі «Квіти 

України».

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338420-odnogo-z-vatazkiv-teroristicnogo-ugrupovanna-vostok-zasudili-na-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338420-odnogo-z-vatazkiv-teroristicnogo-ugrupovanna-vostok-zasudili-na-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338685-sahrai-stvorili-fejkovu-kopiu-dii-dla-pidrobki-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338685-sahrai-stvorili-fejkovu-kopiu-dii-dla-pidrobki-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338791-sbu-vikrila-shemu-na-akij-vidmili-desatki-miljoniv-dolariv-u-darknet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338791-sbu-vikrila-shemu-na-akij-vidmili-desatki-miljoniv-dolariv-u-darknet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3338909-sud-zaboroniv-rekonstrukciu-budivli-kviti-ukraini-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3338909-sud-zaboroniv-rekonstrukciu-budivli-kviti-ukraini-u-kievi.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Українська мова набуває дедалі більшої 

популярності в Туреччині, попит на її 

вивчення постійно зростає - Юлія Білецька, 

голова Спілки українців в Анкарі ІНТЕРВ'Ю 

Чотири роки тому при Українській спілці в 
Анкарі вперше в Туреччині відкрили доступні 
для загалу курси з вивчення української 
мови.  

 

«ІН-ШІ». Чути, відчувати, співчувати. 

Театральна прем’єра РЕПОРТ АЖ 

Про складну й болючу, але щиру й надихаючу 

виставу-прем’єру, здатну не відпускати 

глядача дуже довго

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Український проєкт здобув успіх на тижні 

дизайну в Нідерландах ФОТ О, ВІДЕО 

Український проєкт Endless Movement узяв 

участь у всесвітньовідомому Голландському 

тижні дизайну (Dutch Design Week) – 
найповажнішій події у галузі дизайну в 

Північній Європі, що фактично є 

найпрогресивнішою у світі лабораторією 

сучасного дизайну. 

 

У Києві презентували ролик про історію 

української мови ВІДЕО 

У Києві презентували відеоексплейнер про 

історію й розвиток української мови з 

прадавніх часів і дотепер.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3338459-ulia-bilecka-golova-spilki-ukrainciv-v-ankari.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338861-u-kievi-prezentuvali-rolik-pro-istoriu-ukrainskoi-movi.html


 

Житомирським школярам на тиждень 

продовжили канікули 

У Житомирі міська комісія з ТЕБ та НС на 
позачерговому засіданні ухвалила рішення про 

продовження у школах канікул до 7 листопада. 

  

 

Львівська ІТ-компанія отримала нагороду 

Globee Business Awards за боротьбу з 

COVID-19 

Львівська ІТ-компанія SoftServe отримала 

срібло американської премії Globee 6th Annual 
2021 Business Excellence Awards за 

технологічні рішення, розроблені компанією 

для застосування в час пандемії.

 

 

У МЗС розповіли про стан української 

парашутистки, яка впала у море в 

Туреччині 

Консульство України в Анталії слідкує за 

реабілітацією постраждалої української 

парашутистки, яка зірвалася в море під час 
фестивалю повітряних ігор у Фехтиє. Стан її 

здоров’я задовільний, загроз життю немає. 

 

В Івано-Франківську створять Музей 

«ідеальних» міст 

В Івано-Франківську створять Музей 

"ідеальних" міст. Його мета – інформування 

людей про архітектурну спадщину.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3338863-zitomirskim-skolaram-na-tizden-prodovzili-kanikuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3338768-lvivska-itkompania-otrimala-nagorodu-globee-business-awards-za-borotbu-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3338768-lvivska-itkompania-otrimala-nagorodu-globee-business-awards-za-borotbu-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3338768-lvivska-itkompania-otrimala-nagorodu-globee-business-awards-za-borotbu-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3338768-lvivska-itkompania-otrimala-nagorodu-globee-business-awards-za-borotbu-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338475-u-mzs-rozpovili-pro-stan-ukrainskoi-parasutistki-aka-vpala-u-more-v-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338475-u-mzs-rozpovili-pro-stan-ukrainskoi-parasutistki-aka-vpala-u-more-v-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338475-u-mzs-rozpovili-pro-stan-ukrainskoi-parasutistki-aka-vpala-u-more-v-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338475-u-mzs-rozpovili-pro-stan-ukrainskoi-parasutistki-aka-vpala-u-more-v-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3338826-v-ivanofrankivsku-stvorat-muzej-idealnih-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3338826-v-ivanofrankivsku-stvorat-muzej-idealnih-mist.html

