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ТОП 

 

Білий дім офіційно оголосив умови для 

перетину кордону США після 8 листопада 

Сполучені Штати наступного місяця 

послаблять обмеження для громадян 

Євросоюзу та інших країн, які були в 

«червоній» зоні та не могли в’їхати в США, 
однак при цьому будуть введені обов’язкові 

вимоги щодо вакцинації.

 

 

Окрадена Україна, або Як нас позбавляли 

власної історії 

26 жовтня Амстердамський суд винесе 

остаточне рішення  щодо «скіфського золота», 

ми ж нагадаємо про викрадені і вивезені 

Росією українські цінності 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338962-bilij-dim-oficijno-ogolosiv-umovi-dla-peretinu-kordonu-ssa-pisla-8-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338962-bilij-dim-oficijno-ogolosiv-umovi-dla-peretinu-kordonu-ssa-pisla-8-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338933-okradena-ukraina-abo-ak-nas-pozbavlali-vlasnoi-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338933-okradena-ukraina-abo-ak-nas-pozbavlali-vlasnoi-istorii.html


 

Єгипет вперше за чотири роки скасував 

надзвичайний стан 

Єгипет скасовує надзвичайний стан вперше з 

2017 року.

 

 

Данілов назвав регіони, в яких виявлені 

випадки небезпечної мутації штаму Delta 

В Україні уже виявлені перші випадки 
інфікування новою мутацією штаму 

коронавірусу Дельта - такі хворі вже є у Львові 

та Тернополі, вона уже наближається до 

столиці. 

 

Регулятор ЄС схвалив використання 

третьої дози COVID-вакцини Moderna 

Європейська агенція з лікарських засобів 

(EMA) рекомендувала третю дозу вакцини 

проти коронавірусу виробництва Moderna.

 

 

Кількість випадків коронавірусу у світі 

перевищила 244,8 мільйона 

У світі станом на ранок 26 жовтня зафіксували 
244 837 898 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3339001-egipet-vperse-za-pat-rokiv-skasuvav-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3339001-egipet-vperse-za-pat-rokiv-skasuvav-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338950-danilov-kaze-so-nebezpecna-mutacia-stamu-delta-vze-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338950-danilov-kaze-so-nebezpecna-mutacia-stamu-delta-vze-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3339003-regulator-es-shvaliv-vikoristanna-tretoi-dozi-covidvakcini-moderna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3339003-regulator-es-shvaliv-vikoristanna-tretoi-dozi-covidvakcini-moderna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3339017-u-sviti-viavili-ponad-2448-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3339017-u-sviti-viavili-ponad-2448-miljona-vipadkiv-covid19.html


СВІТ 

 

Байден і Варфоломій обговорили глобальні 

виклики – Білий дім 

Президент США Джо Байден і Вселенський 
патріарх Варфоломій зустрілися в понеділок у 

Вашингтоні й обговорили спільну відповідь на 

найбільш актуальні глобальні виклики. 

 

Штати закликали РФ швидко наростити 

постачання газу в Європу 

Росія має всі можливості для збільшення 

постачання газу до Європи та повинна зробити 

це якомога швидше.

 

 

Іран планує збільшити збагачення урану на 

об’єкті в Натанзі – ЗМІ 

Іран має намір завантажити збагачений до 20% 

уран у покращені центрифуги на пілотному 
ядерному об’єкті в Натанзі, де уран вже 

збагачувався до 60%.

 

 

Ердоган передумав висилати з Туреччини 

послів 10 країн 

Дії послів, які виступили із заявою на 
підтримку Османа Кавали, були виявом 

неповаги, стосувалися суверенних прав країни, 

образили всіх представників 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338989-bajden-i-varfolomij-obgovorili-globalni-vikliki-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338989-bajden-i-varfolomij-obgovorili-globalni-vikliki-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338941-stati-zaklikali-rf-svidko-narostiti-postacanna-gazu-v-evropu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338941-stati-zaklikali-rf-svidko-narostiti-postacanna-gazu-v-evropu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338970-iran-planue-zbilsiti-zbagacenna-uranu-na-obekti-v-natanzi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338970-iran-planue-zbilsiti-zbagacenna-uranu-na-obekti-v-natanzi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338916-erdogan-peredumav-visilati-z-tureccini-posliv-10-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338916-erdogan-peredumav-visilati-z-tureccini-posliv-10-krain.html


 

У Судані протестують проти військового 

перевороту: півтори сотні поранених 

Унаслідок протестів проти військового 
перевороту у Судані, загинули щонайменше 

семеро осіб, поранення отримали більше сотні.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія дає сигнали, що зустрічі лідерів 

«Норманді» не буде — експертка 

Зустріч глав міністерств закордонних справ 
країн Нормандського формату відбудеться, а 

саміт на найвищому рівні — під питанням. 

 

Джонсон нагадав Путіну про важливість 

суверенітету України 

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон 

провів телефонну розмову з президентом Росії 
Володимиром Путіним, під час якої, серед 

іншого, наголосив на важливості суверенітету 

України.  

 

Влада РФ зробить все, аби голос Джелялова 

в «суді» не пролунав - Полозов 

Під час винесення остаточного вироку 

кримськотатарському активісту, першому 

заступнику голови Меджлісу 
кримськотатарського народу Наріману 

Джелялову окупанти можуть не дати йому 

слово на "суді".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338972-u-sudani-protestuut-proti-vijskovogo-perevorotu-pivtori-sotni-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338972-u-sudani-protestuut-proti-vijskovogo-perevorotu-pivtori-sotni-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3338995-rosia-dae-signali-so-zustrici-lideriv-normandi-ne-bude-ekspertka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3338995-rosia-dae-signali-so-zustrici-lideriv-normandi-ne-bude-ekspertka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338985-dzonson-nagadav-putinu-pro-vazlivist-suverenitetu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338985-dzonson-nagadav-putinu-pro-vazlivist-suverenitetu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3338960-vlada-rf-zrobit-vse-abi-golos-dzelalova-v-sudi-ne-prolunav-polozov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3338960-vlada-rf-zrobit-vse-abi-golos-dzelalova-v-sudi-ne-prolunav-polozov.html


 

Справа «скіфського золота»: суд 

Амстердама сьогодні оголосить рішення 

Апеляційний суд Амстердама, де відбуваються 
слухання по суті у справі про приналежність 

колекції «скіфського золота», має оголосити 

рішення сьогодні, 26 жовтня. 

 

Спостерігачі ОБСЄ у звіті розповіли, як 

окупанти блокували їхню роботу в 

Донецьку 

Монітори СММ ОБСЄ у Донецьку відновили 
24 жовтня вранці регулярне патрулювання 

після того, як російська окупаційна 

адміністрація напередодні припинила блокаду 

готелю, де проживають спостерігачі.

 

 

Ляшко пояснив, чому Україна почала 

купувати кисень в Польщі 

Україна закупила кисень в Польщі, аби 

пришвидшити процес розвезення балонів до 
лікарень та хворих на коронавірус пацієнтів, 

яким він необхідний.

 

УКРАЇНА 

 

Правоохоронці розслідують провадження, у 

яких фігурує ексміністр Степанов 

Правоохоронні органи розслідують 
провадження, у яких фігурує колишній міністр 

охорони здоров’я Максим Степанов. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3338399-sprava-skifskogo-zolota-sud-amsterdama-zavtra-ogolosit-risenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3338399-sprava-skifskogo-zolota-sud-amsterdama-zavtra-ogolosit-risenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3338968-sposterigaci-obse-u-zviti-rozpovili-ak-okupanti-blokuvali-ihnu-robotu-v-donecku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3338968-sposterigaci-obse-u-zviti-rozpovili-ak-okupanti-blokuvali-ihnu-robotu-v-donecku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3338968-sposterigaci-obse-u-zviti-rozpovili-ak-okupanti-blokuvali-ihnu-robotu-v-donecku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3338968-sposterigaci-obse-u-zviti-rozpovili-ak-okupanti-blokuvali-ihnu-robotu-v-donecku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339005-lasko-poasniv-comu-ukraina-pocala-kupuvati-kisen-v-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339005-lasko-poasniv-comu-ukraina-pocala-kupuvati-kisen-v-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338958-pravoohoronci-rozsliduut-provadzenna-u-akih-figurue-eksministr-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338958-pravoohoronci-rozsliduut-provadzenna-u-akih-figurue-eksministr-stepanov.html


 

Відсьогодні в «червоній» зоні опиняться ще 

дві області - Ляшко 

З 26 жовтня «червоний» рівень епідемічної 
небезпеки буде запроваджено в Рівненській та 

Миколаївській областях. 

 

Лікарням, які допомагають COVID-хворим, 

збільшать тариф – Ляшко в ОП 

Національна служба здоров'я збільшить тариф 
для лікування хворих на COVID-19, 

враховуючи потребу у кисневому забезпеченні 

пацієнтів.

 

 

У Польщі затримали українця, який 

перевозив у мікроавтобусі 41 мігранта 

Громадянин України перевозив в Польщі у 
вантажному мікроавтобусі на чеських номерах 

41 нелегального мігранта з Іраку й Туреччини. 

 

Коронавірус в Україні: понад 19 тисяч 

нових випадків, 734 хворих померли 

Минулої доби в Україні зафіксовано 19 120 

нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19, летальних випадків – 734.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3338956-vidsogodni-v-cervonij-zoni-opinitsa-se-dvi-oblasti-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3338956-vidsogodni-v-cervonij-zoni-opinitsa-se-dvi-oblasti-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338923-likarnam-aki-dopomagaut-covidhvorim-zbilsat-tarif-lasko-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338923-likarnam-aki-dopomagaut-covidhvorim-zbilsat-tarif-lasko-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3339021-u-polsi-zatrimali-ukrainca-akij-u-mikroavtobusi-perevoziv-41-migranta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3339021-u-polsi-zatrimali-ukrainca-akij-u-mikroavtobusi-perevoziv-41-migranta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339023-koronavirus-v-ukraini-ponad-19-tisac-novih-vipadkiv-734-hvorih-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339023-koronavirus-v-ukraini-ponad-19-tisac-novih-vipadkiv-734-hvorih-pomerli.html


НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

У зоні ООС поранені двоє українських 

військових 

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, внаслідок 
ворожих дій один військовослужбовець 

Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, 

ще один зазнав поранення в результаті підриву 

на ворожому невідомому вибуховому пристрої.

 

 

Місія ОБСЄ вихідними нарахувала майже 

450 порушень перемир’я 

СММ ОБСЄ упродовж вихідних зафіксувала 
406 порушень режиму припинення вогню у 

Донецькій області та 37 таких порушень на 

Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

26 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні філософське ставлення до того, що 
відбувається, допоможе подолати життєві 

труднощі 

 

Міносвіти затвердило порядок наповнення 

платформи «Всеукраїнська школа онлайн» 

Міністерство освіти і науки затвердило 
Порядок наповнення вебплатформи 

дистанційного навчання «Всеукраїнська школа 

онлайн». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3339015-u-zoni-oos-poraneni-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3339015-u-zoni-oos-poraneni-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3338974-misia-obse-vihidnimi-narahuvala-majze-450-porusen-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3338974-misia-obse-vihidnimi-narahuvala-majze-450-porusen-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3338820-26-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3338820-26-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338978-u-mon-zatverdili-poradok-napovnenna-platformi-vseukrainska-skola-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3338978-u-mon-zatverdili-poradok-napovnenna-platformi-vseukrainska-skola-onlajn.html


 

Apple представила нову операційну систему 

macOS Monterey для комп’ютерів 

Компанія Apple випустила нову операційну 
систему macOS Monterey, яку можна буде 

встановити безкоштовно на комп’ютери з 

«яблучною» 

 

У Чехії почали вимагати респіратори в 

закритих приміщеннях 

З понеділка, 25 жовтня, в Чеській Республіці 

набирають чинності нові протиепідемічні 

обмеження через коронавірус. 

 

На острові Ла-Пальма посилилося 

виверження вулкана 

На канарському острові Ла-Пальма посилилося 

виверження вулкана Кумбре-В'єха. 

 

 

Цукерберг відзвітував про прибутки 

Facebook 

Генеральний директор компанії Facebook Марк 
Цукерберг оприлюднив квартальний звіт щодо 

доходів ФБ, зреагувавши на потужну критику, 

яка останнім часом лунає на адресу компанії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3339011-apple-predstavila-novu-operacijnu-sistemu-macos-monterey-dla-komputeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3339011-apple-predstavila-novu-operacijnu-sistemu-macos-monterey-dla-komputeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338999-u-cehii-pocali-vimagati-respiratori-v-zakritih-primisennah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338999-u-cehii-pocali-vimagati-respiratori-v-zakritih-primisennah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338929-na-ostrovi-lapalma-posililosa-viverzenna-vulkana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338929-na-ostrovi-lapalma-posililosa-viverzenna-vulkana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3338991-cukerberg-vidzvituvav-pro-pributki-facebook.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3338991-cukerberg-vidzvituvav-pro-pributki-facebook.html


 

Єгипет оголосив конкурс на назву нової 

«розумної» столиці 

У Єгипті оголосили конкурс на назву нової 
«розумної» столиці, яку планують відкрити до 

кінця 2021 року.

 

 

Ринкова вартість Tesla перевищила $1 

трильйон 

Суттєве добове зростання ціни акцій компанії 
Tesla вперше вивела загальну ринкову вартість 

автовиробника за 1 трлн дол.

 

 

У межах «Футуромарення» відбудеться 

музично-літературний перфоманс 

«Фокстроти» 

Мистецький арсенал запрошує 29 та 30 жовтня 

на презентації музично-літературного проєкту 
«Фокстроти» від письменника Сергія Жадана 

та музиканта Юрія Гуржи.

 

 

26 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Нікола Терещенко - 

відомий український громадський діяч, 

підприємець та меценат
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3338925-egipet-ogolosiv-konkurs-na-nazvu-novoi-stolici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3338925-egipet-ogolosiv-konkurs-na-nazvu-novoi-stolici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3338980-rinkova-vartist-tesla-perevisila-1-triljon.html
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