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ТОП 

 

«Скіфське золото» мають повернути 

Україні - Апеляційний суд Амстердама 

ухвалив рішення 

Апеляційний суд Амстердама, де проходили 

слухання по суті у справі про приналежність 

колекції «скіфського золота», ухвалив рішення 

повернути

 

 

Спочатку повернемо «скіфське золото», а 

потім і Крим – Зеленський про рішення суду 

Амстердама 

Президент Володимир Зеленський назвав 

рішення Апеляційного суду Амстердама 
(Нідерланди) про повернення колекції 

«скіфського золота» в 
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Арахамія засудив заяву Арестовича з 

погрозами Кремлю українськими ракетами 

Голова парламентської фракції “Слуга народу” 
Давид Арахамія негативно ставиться до заяви 

речника української делегації в ТКГ Олексія 

Арестовича

 

 

У штабі ООС спростовують взяття під 

контроль території біля Гранітного 

У штабі Операції об’єднаних сил 

спростовують інформацію щодо начебто взяття 

під контроль Збройними Силами України 

міжпозиційного простору на тимчасово 
окупованих територіях Донецької області 

поблизу населеного пункту Гранітне.

 

 

Джемілєва пропонують висунути на 

Нобелівську премію миру 

Кримськотатарський активіст, член Меджлісу 

кримськотатарського народу Абмежит 

Сулейманов пропонує виставити кандидатуру 
Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію 

миру. 

 

США віднесли Україну до держав із 

найвищим ризиком зараження COVID-19 

Центри з контролю і профілактики 
захворювань США (CDC) внесли Україну до 

списку країн із найвищим ризиком зараження 

COVID-19 (Level 4: Very High Level of COVID-

19).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339369-arahamia-zasudiv-zaavu-arestovica-z-pogrozami-kremlu-ukrainskimi-raketami.html
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ТОП-7 найкомфортніших міст України для 

життя у 2021 році ІНФОГРАФІКА  

Журнал Фокус оприлюднив 13-й рейтинг 
комфортності українських міст.  За основу 

дослідження бралися результати опитування, 

підготовленого соціологічною групою 

«Рейтинг». 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Нуланд не обговорювала в Москві надання 

особливого статусу ОРДЛО – Кулеба 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба спростував інформацію про те, що 

заступник державного секретаря США 

Вікторія Нуланд під час візиту до

 

 

Глави МЗС «Норманді» зустрінуться, коли 

на участь погодиться Лавров – Кулеба 

Зустріч міністрів закордонних справ країн 

"нормандської четвірки" відбудеться тоді, коли 

глава МЗС Росії Сергій Лавров дасть згоду на 

участь у ній.

 

Австрія не має бути нейтральною щодо 

агресії РФ проти України – генсек 

Пан'європейського руху 

Австрія, якій нейтралітет був нав’язаний 
Радянським Союзом як умова припинення 

окупації республіки, не повинна бути 

нейтральної у питанні агресії Росії проти її 

сусідів, зокрема України.
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Джапарова закликає Міжпарламентську 

асамблею НАТО сприяти деокупації Криму 

Перша заступниця міністра закордонних справ 
України Еміне Джапарова закликала 

Міжпарламентську асамблею НАТО сприяти 

деокупації Криму. 

 

Глава МЗС Швейцарії прибуде до України з 

триденним візитом 

Віцепрезидент Федеральної ради, керівник 

Федерального департаменту закордонних 
смзсправ Швейцарії Ігнаціо Кассіс 27-29 

жовтня здійснить візит в Україну. 

 

В Одесі проходить засідання 

Міжпарламентської ради Україна – НАТО 
ФОТО 

Українська делегація бере участь у засіданні 

Міжпарламентської ради Україна-НАТО 

(UNIC), де представлені понад 10 держав-

членів Альянсу і партнерів НАТО.

 

КОРОНАВІРУС 

 

До «червоної» зони переведуть ще п'ять 

областей – Ляшко 

До червоного рівня епідемічної небезпеки буде 

переведено ще п'ять областей України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3339599-dzaparova-zaklikae-mizparlamentsku-asambleu-nato-spriati-deokupacii-krimu.html
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Для третьої дози COVID-вакцини в Україні 

ще зарано - академік НАН 

На нинішньому етапі в Україні не доцільно 
ухвалювати рішення про третю (бустерну) дозу 

вакцини проти коронавірусу. 

 

Грип при COVID-19 збільшує ризик смерті 

вдвічі - імунолог 

При COVID-вакцинації не тільки можна, але й 

потрібно робити щеплення від грипу. 

 

За місяць посиленого карантину поліція 

виписала понад 40 тисяч штрафів за 

відсутність маски 

За місяць посиленого карантину поліція 

виписала понад 40 тисяч штрафів за 

відсутність маски.

 

 

Довідки про протипоказання до COVID-

вакцинації видаватимуть із 8 листопада – 

Ляшко 

В Україні з 8 листопада почнуть видавати 

довідки про наявність протипоказань до 

вакцинації від COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339511-dla-tretoi-dozi-covidvakcini-v-ukraini-se-zarano-akademik-nan.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339129-dovidki-pro-protipokazanna-do-covidvakcinacii-vidavatimut-iz-8-listopada-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339129-dovidki-pro-protipokazanna-do-covidvakcinacii-vidavatimut-iz-8-listopada-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339129-dovidki-pro-protipokazanna-do-covidvakcinacii-vidavatimut-iz-8-listopada-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339129-dovidki-pro-protipokazanna-do-covidvakcinacii-vidavatimut-iz-8-listopada-lasko.html


 

Третина госпіталізованих із COVID-19 дітей 

на Буковині – малюки до року 

Близько третини госпіталізованих до 
Чернівецької обласної дитячої клінічної 

лікарні пацієнтів із COVID-19 та підозрою - це 

малюки до одного року.

 

Інсульти та втрата пам’яті: COVID-19 може 

пошкодити судини мозку ДОСЛІДЖЕННЯ  

Дослідження, проведене вченими з Німеччини, 

Франції та Іспанії, показує, що COVID-19 
може викликати ушкодження кровоносних 

судин у головному мозку,

 

Експеримент МОЗ: у вакцинованому 

Моршині немає госпіталізованих з COVID-

19 

У курортному Моршині на Львівщині, який 
навесні взяв участь в експерименті МОЗ з 

масової вакцинації для вироблення 

колективного імунітету, жоден хворий на 

коронавірус не потребує госпіталізації.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський залишається лідером 

президентського рейтингу ОПИТУВАННЯ  

Якби президентські вибори відбувалися 
найближчим часом, то найбільше голосів у 

першому турі отримав би чинний глава 

держави Володимир 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3339356-tretina-gospitalizovanih-iz-covid19-ditej-na-bukovini-maluki-do-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3339356-tretina-gospitalizovanih-iz-covid19-ditej-na-bukovini-maluki-do-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339120-insulti-ta-vtrata-pamati-covid19-moze-poskoditi-sudini-mozku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339120-insulti-ta-vtrata-pamati-covid19-moze-poskoditi-sudini-mozku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3339070-eksperiment-moz-u-vakcinovanomu-morsini-nemae-gospitalizovanih-z-covid19.html?fbclid=IwAR3UC-Y8ov3PLskmAwOjkPkzSAmnIryIw3agthn3yOSCi8prgssuwKFJqvY
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3339070-eksperiment-moz-u-vakcinovanomu-morsini-nemae-gospitalizovanih-z-covid19.html?fbclid=IwAR3UC-Y8ov3PLskmAwOjkPkzSAmnIryIw3agthn3yOSCi8prgssuwKFJqvY
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3339070-eksperiment-moz-u-vakcinovanomu-morsini-nemae-gospitalizovanih-z-covid19.html?fbclid=IwAR3UC-Y8ov3PLskmAwOjkPkzSAmnIryIw3agthn3yOSCi8prgssuwKFJqvY
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3339070-eksperiment-moz-u-vakcinovanomu-morsini-nemae-gospitalizovanih-z-covid19.html?fbclid=IwAR3UC-Y8ov3PLskmAwOjkPkzSAmnIryIw3agthn3yOSCi8prgssuwKFJqvY
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339281-zelenskij-zalisaetsa-liderom-prezidentskogo-rejtingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339281-zelenskij-zalisaetsa-liderom-prezidentskogo-rejtingu.html


 

Арахамія прокоментував слова Данілова 

про «жорстку президентську республіку» 

Голова фракції “Слуга народу” у Верховній 
Раді Давид Арахамія прокоментував 

висловлювання секретаря РНБО Олексія 

Данілова щодо того, що Україні необхідна 

жорстка президентська республіка, 

зауваживши, що це його особиста позиція.

 

 

У разі виборів до Ради найбільшу підтримку 

отримали б чотири партії ОПИТУВАННЯ  

У разі проведення парламентських виборів 
найближчим часом найбільшу підтримку 

виборців здобули б партії "Слуга народу", 

"Європейська солідарність", "Опозиційна 

платформа - за життя" та "Батьківщина". 

 

 

Монастирський сказав, коли чекати на 

єдиний реєстр зброї в Україні 

Міністр внутрішніх справ Денис 

Монастирський зазначив, що пріоритетним 
питанням для нього є створення повноцінного 

реєстру зброї, і запевнив, що такий буде 

створений найближчим часом. 

 

 

Уряд затвердив новий склад правління 

Укрзалізниці 

Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 

25 жовтня 2021 року затвердив новий склад 

правління АТ «Укрзалізниця».  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339244-arahamia-prokomentuvav-slova-danilova-pro-zorstku-prezidentsku-respubliku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339244-arahamia-prokomentuvav-slova-danilova-pro-zorstku-prezidentsku-respubliku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339283-u-razi-viboriv-do-radi-najbilsu-pidtrimku-otrimali-b-cotiri-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339283-u-razi-viboriv-do-radi-najbilsu-pidtrimku-otrimali-b-cotiri-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339260-monastirskij-skazav-koli-cekati-na-edinij-reestr-zbroi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339260-monastirskij-skazav-koli-cekati-na-edinij-reestr-zbroi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3339493-urad-zatverdiv-novij-sklad-pravlinna-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3339493-urad-zatverdiv-novij-sklad-pravlinna-ukrzaliznici.html


 

Українські військові отримали 

модернізовані ударні вертольоти 

Конотопський авіаремонтний завод 
«АВІАКОН», який входить до складу 

Укроборонпрому, передав армійській авіації 

Сухопутних військ ЗСУ партію 

 

У зоні ООС загинув український 

військовий, ще один - поранений 

З початку доби з боку російсько-окупаційних 

військ зафіксовано 7 порушень режиму 
припинення вогню. Один український 

військовий загинув, ще один зазнав поранень.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Нацкомісія спростовує інформацію про 

підвищення тарифів на розподіл газу 

Жодних рішень про підвищення тарифів на 

розподіл природного газу не приймалось, а 
гіпотетичне корегування тарифів на розподіл 

природного газу на 2022 рік в середньому по 

Україні не має перевищувати рамки інфляції. 

 

Україна підготувала низку кроків у разі 

припинення Росією газопостачання – 

Кулеба 

Україна планує вжити низку асиметричних 

заходів, якщо Росія перекриє постачання газу в 

нашу країну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3339432-ukrainski-vijskovi-otrimali-modernizovani-udarni-vertoloti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3339432-ukrainski-vijskovi-otrimali-modernizovani-udarni-vertoloti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3339501-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-se-odin-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3339501-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-se-odin-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3339301-nackomisia-sprostovue-informaciu-pro-pidvisenna-tarifiv-na-rozpodil-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3339301-nackomisia-sprostovue-informaciu-pro-pidvisenna-tarifiv-na-rozpodil-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339486-ukraina-pidgotuvala-nizku-krokiv-u-razi-pripinenna-rosieu-gazopostacanna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339486-ukraina-pidgotuvala-nizku-krokiv-u-razi-pripinenna-rosieu-gazopostacanna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339486-ukraina-pidgotuvala-nizku-krokiv-u-razi-pripinenna-rosieu-gazopostacanna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339486-ukraina-pidgotuvala-nizku-krokiv-u-razi-pripinenna-rosieu-gazopostacanna-kuleba.html


 

Зараз у Нафтогаза немає угод з молдавською 

Energocom - пресслужба 

На сьогоднішній день НАК "Нафтогаз 
України" не має угод на постачання газу з 

молдавською державною компанією 

Energocom; підписано лише рамкову угоду. 

 

 

Україна та Йорданія планують розширити 

співпрацю в аграрному секторі - МЗС 

Заступник міністра закордонних справ України 

(CDTO) Дмитро Сенік зустрівся з міністром 
сільського господарства Йорданії Халедом 

Аль-Хнайфатом у межах свого візиту до 

Королівства.  

 

В Україні 14% власників паїв досі не 

знають про відкриття ринку землі 
ОПИТУВАННЯ  

За результатами Всеукраїнського 

соціологічного дослідження за проєктом 

«Ринок землі в Україні», про відкриття ринку 

знають 85,9% власників паїв, а не знають 

взагалі — 14,1%. 

 

На кінець вересня держборг України 

становив $92 мільярди - Мінфін 

Сукупний державний та гарантований 
державою борг України станом на кінець 

вересня сягнув 2 445,52 млрд грн, або 92,02 

млрд дол. США.
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Шмигаль пояснив, як теплопостачальники 

погасять частину боргів перед Нафтогазом 

Заборгованість із різниці між економічно 
обгрунтованим та встановленим тарифами 

перед теплопостачальниками уже 

верифікована й підприємства галузі зможуть 

отримати компенсацію з державного бюджету.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Українського політв'язня Марченка 

етапували до Москви 

Олександр Марченко, український політв'язень 
у Росії, минулої п'ятниці був етапований до 

Москви, де 16 листопада у Верховному суді 

РФ розглядатиметься його касаційна скарга на 

вирок. 

 

Окупанти оштрафували координатора 

«Кримської солідарності» 

У Криму так званий "Центральний районний 

суд м. Сімферополя" у вівторок почав 
розглядати адміністративні справи стосовно 

кримських татар, 

 

Кримський «суд» завернув адмінпротокол 

на адвоката Семедляєва 

"Суд" в окупованому Криму не став розглядати 

адміністративний протокол, складений на 

адвоката Едема Семедляєва за "непідкору 

законній вимозі співробітника поліції". 
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В окупованому Криму затримали адвоката, 

який прибув на допомогу активістам 

В окупованому Криму силовики затримали 

адвоката Едема Семедляєва. 

 

 

В Україні відкрили справу через арешт 21 

активіста в Сімферополі 

Прокуратура Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя розпочала кримінальне 

провадження через незаконний арешт 21 

активіста в Сімферополі.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Ситуація в Афганістані може збільшити 

наркотрафік, який «зачепить» й Україну – 

глава МВС 

Ситуація в Афганістані може призвести до 

збільшення наркотрафіку, який проходитиме в 

тому числі й через територію України.

 

 

Стріляв з автомата і влаштував феєрверк: 

проти Киви порушили справу  

За фактом стрілянини народного депутата від 

ОПЗЖ Іллі Киви порушено кримінальну 

справу. 
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Служба безпеки викрила у КМДА 

розкрадання 12 мільйонів, призначених на 

цифрову трансформацію 

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили 

службових осіб Департаменту комунальної 

власності міста Києва на корупційних схемах. 

 

Держзрада, шпигунство і тероризм: з 

початку року відкрили понад 100 

кримінальних справ ІНФОГРАФІКА 

З початку року контррозвідниками СБУ 
викрито та припинено діяльність в Україні 4-х 

агентурних мереж спецслужб РФ. Відкрито 

понад 100 кримінальних проваджень за 

державну зраду, шпигунство і тероризм.

 

 

В Україні запустили у тестовому режимі 

«реєстр педофілів» 

Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини 

проти статевої свободи та недоторканості 

малолітніх працює в тестовому режимі. 

 

 

На Хмельниччині незаконно засіяли 

гречкою 13 гектарів території нацпарку 

На Хмельниччині на території національного 
природного парку «Подільські Товтри» 

невідомі незаконно посіяли гречку на площі 13 

га.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Зовнішнє управління» й корисні 

євродепутати 

Як маніпулювали проросійські медіа за 

тиждень 18-24 жовтня

 

 

У МКІП визначили музей, де може 

зберігатися «скіфське золото» до деокупації 

Криму ЕКСКЛЮЗИВ 

У Національному музеї історії України є всі 

належні умови для зберігання “скіфського 

золота”, на повернення якого Україна чекає з 

нетерпінням.

 

 

Передчуття війни, війна і добре ставлення 

до заробітчан 

Вибрані враження від Ризького 

кінофестивалю-2021

 

 

Тварини поряд: як ужитися з ними в 

міських «джунглях» 

Побороти проблему безпритульних котів і 

собак допоможуть шкільні лекції та поголовна 

реєстрація чотирилапих
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СУСПІЛЬСТВО 

 

«Боже, храни суд Амстердама»: соцмережі 

про рішення повернути Україні «скіфське 

золото» ОГЛЯД  

«Скіфське золото» мають повернути Україні. 

Таке рішення сьогодні ухвалив Апеляційний 

суд Амстердама. Соцмережі радіють перемозі.

 

 

Болдуїн поцілив у Гатчінс із пістолета, з 

якого на зйомках стріляли «по бляшанках» - 

CNN 

Деякі члени знімальної групи фільму «Іржа» за 

декілька годин до смерті української 

операторки Галини Гатчінс розважались 
стрільбою бойовими набоями по 

імпровізованих мішенях із у тому числі зброї, з 

якої застрелили українку. 

 

Паелья, мінестроне та інші смаколики: у 

МОЗ розповіли про нове шкільне меню 

Міністерство охорони здоров'я опублікувало 

технологічні карти нового шкільного меню.

  

 

У Любліні оголосили літературний конкурс 

«Мій найкращий спогад з України» 

У Польщі в рамках фестивалю «Україна в 
центрі Любліна» відбувається літературний 

конкурс «Мій найкращий спогад з України».
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3339360-u-lublini-ogolosili-literaturnij-konkurs-mij-najkrasij-spogad-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3339360-u-lublini-ogolosili-literaturnij-konkurs-mij-najkrasij-spogad-z-ukraini.html


 

Картини українських художників можна 

буде придбати у «цифрі» 

Національний художній музей України у 
співпраці зі стартапом StampsDaq випустить 

ексклюзивну колекцію NFT творів 

українського мистецтва.

  

 

Оксана Линів стала першою жінкою, яка 

диригувала концертом до річниці ООН 

Українка Оксана Линів стала першою жінкою, 
яка диригувала оркестром Швейцарії на 

концерті, присвяченому річниці ООН, у 

Victoria Hall в Женеві.

 

У Києві відбудеться виставка «Українські 

ляльки мандрують світом» 

У Національному музеї літератури України в 

Києві 5 листопада презентують літературно-

мистецьку виставку «Українські ляльки 

мандрують світом»,

 

У Копенгагені на фестивалі покажуть фільм 

Олега Сенцова «Носоріг» 

У рамках щорічного Міжнародного фестивалю 
художніх фільмів CPH PIX у Копенгагені 

відбудеться кінопоказ фільму «Носоріг» 

українського режисера і колишнього 

політв’язня Кремля Олега Сенцова. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3339545-kartini-ukrainskih-hudoznikiv-mozna-bude-pridbati-u-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3339545-kartini-ukrainskih-hudoznikiv-mozna-bude-pridbati-u-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3338423-oksana-liniv-stala-persou-zinkou-aka-diriguvala-koncertom-do-ricnici-oon.html?fbclid=IwAR3zqjVyWiCLOBh-GZMrIhbQKQc0UTU7bVGyFFJ7FnX-Fb4twPEfB5ZEKXA
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3338423-oksana-liniv-stala-persou-zinkou-aka-diriguvala-koncertom-do-ricnici-oon.html?fbclid=IwAR3zqjVyWiCLOBh-GZMrIhbQKQc0UTU7bVGyFFJ7FnX-Fb4twPEfB5ZEKXA
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3339336-u-kievi-pokazut-vistavku-ukrainski-lalki-mandruut-svitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3339336-u-kievi-pokazut-vistavku-ukrainski-lalki-mandruut-svitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3339485-u-kopengageni-na-festivali-pokazut-film-olega-sencova-nosorig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3339485-u-kopengageni-na-festivali-pokazut-film-olega-sencova-nosorig.html


 

У Франківську відкрилася виставка 

оригінальних творів Тараса Шевченка 

В Івано-Франківську, в Музеї мистецтв 
Прикарпаття, відкрили виставку «Справжній 

Шевченко», до якої увійшли 37 оригінальних 

творів Кобзаря. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3339316-u-frankivsku-vidkrilasa-vistavka-originalnih-tvoriv-tarasa-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3339316-u-frankivsku-vidkrilasa-vistavka-originalnih-tvoriv-tarasa-sevcenka.html

