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ТОП 

 

У МЗС прокоментували заяви Росії про те, 

що НАТО мілітаризує Україну 

Заяви російських посадовців про ефемерні 

загрози зі сторони України і НАТО є 

продуктом викривленого сприйняття 

реальності. 

 

 

Україна та США визначили дату засідання 

Комісії стратегічного партнерства — Кулеба 

Україна та Сполучені Штати незабаром 
оголосять дату засідання Комісії стратегічного 

партнерства у Вашингтоні, на якому має бути 

ухвалена оновлена Хартія стратегічного 

партнерства двох країн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340078-u-mzs-prokomentuvali-zaavi-rosii-pro-te-so-nato-militarizue-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340078-u-mzs-prokomentuvali-zaavi-rosii-pro-te-so-nato-militarizue-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339901-ukraina-ta-ssa-viznacili-datu-zasidanna-komisii-strategicnogo-partnerstva-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339901-ukraina-ta-ssa-viznacili-datu-zasidanna-komisii-strategicnogo-partnerstva-kuleba.html


 

«Скіфське золото»: Малюська назвав 

мізерними шанси Росії перемогти у 

Верховному суді Нідерландів 

Оскарження рішення щодо «скіфського 

золота» відтермінує його повернення в Україну 

на рік-півтора, про це зазначив у коментарі 

журналістам у середу міністр юстиції Денис 

Малюська.

 

Денісова розповіла про зустріч із 

Саакашвілі у в’язниці 

Уповноважена Верховної Ради України з прав 

людини Людмила Денісова розповіла про 
проблеми, які виникли у неї в тбіліському 

аеропорту.

 

 

ЗСУ застосували Bayraktar після того, як не 

спрацювали дипломатичні методи 
ДОКУМЕНТ 

Використання БПЛА Bayraktar ТВ2 Збройними 

силами України в зоні проведення ООС, та й 
будь-яких засобів ураження, є крайнім, але 

дієвим кроком.

 

 

Українців можуть усунути від міжнародних 

змагань – Жданов про скандал в НАДЦ 

Українське питання буде розглянуте на 

засіданні Виконавчого комітету WADA 24 

листопада у Парижі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3340313-skifske-zoloto-maluska-nazvav-mizernimi-sansi-rosii-peremogti-u-verhovnomu-sudi-niderlandiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3340313-skifske-zoloto-maluska-nazvav-mizernimi-sansi-rosii-peremogti-u-verhovnomu-sudi-niderlandiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3340313-skifske-zoloto-maluska-nazvav-mizernimi-sansi-rosii-peremogti-u-verhovnomu-sudi-niderlandiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3340313-skifske-zoloto-maluska-nazvav-mizernimi-sansi-rosii-peremogti-u-verhovnomu-sudi-niderlandiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340027-denisova-rozpovila-pro-zustric-iz-saakasvili-u-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340027-denisova-rozpovila-pro-zustric-iz-saakasvili-u-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340227-zsu-zastosuvali-bayraktar-pisla-togo-ak-ne-spracuvali-diplomaticni-metodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340227-zsu-zastosuvali-bayraktar-pisla-togo-ak-ne-spracuvali-diplomaticni-metodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340227-zsu-zastosuvali-bayraktar-pisla-togo-ak-ne-spracuvali-diplomaticni-metodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340227-zsu-zastosuvali-bayraktar-pisla-togo-ak-ne-spracuvali-diplomaticni-metodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3340275-ce-moze-prizvesti-do-usunenna-ukrainskih-sportsmeniv-vid-miznarodnih-zmagan-igor-zdanov-pro-skandal-navkolo-nadc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3340275-ce-moze-prizvesti-do-usunenna-ukrainskih-sportsmeniv-vid-miznarodnih-zmagan-igor-zdanov-pro-skandal-navkolo-nadc.html


 

В Україні не планують запроваджувати 

локдаун - Шмигаль 

Кабінет Міністрів не планує запроваджувати 
локдаун в рамках боротьби з поширенням 

COVID-19. 

 

 

«Тату, звідки Дункан Мак-Лауд? З 

Моршина»: соцмережі вибухнули мемами 

про вакциноване місто 

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 

 

 

Церемонія включення Володимира Кличка 

до Зали боксерської слави відбудеться 

влітку 2022 року 

Володимир приєднається там до свого брата 

Віталія Кличка.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія продовжить ухилятися від «Норманді» 

якомога довше — дипломат 

Росія відкладає зустріч у «Нормандському 
форматі», оскільки усвідомлює, що країни-

учасниці висунуть Кремлю претензії щодо 

порушення мирних домовленостей стосовно 

врегулювання ситуації на сході України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340075-v-ukraini-ne-planuut-zaprovadzuvati-lokdaun-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340075-v-ukraini-ne-planuut-zaprovadzuvati-lokdaun-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340043-misto-mrii-morsin-socmerezi-vibuhnuli-memami-pro-masovu-vakcinaciu-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340043-misto-mrii-morsin-socmerezi-vibuhnuli-memami-pro-masovu-vakcinaciu-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340043-misto-mrii-morsin-socmerezi-vibuhnuli-memami-pro-masovu-vakcinaciu-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340043-misto-mrii-morsin-socmerezi-vibuhnuli-memami-pro-masovu-vakcinaciu-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3339836-ceremonia-vklucenna-volodimira-klicka-do-zali-bokserskoi-slavi-vidbudetsa-vlitku-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3339836-ceremonia-vklucenna-volodimira-klicka-do-zali-bokserskoi-slavi-vidbudetsa-vlitku-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3339836-ceremonia-vklucenna-volodimira-klicka-do-zali-bokserskoi-slavi-vidbudetsa-vlitku-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3339836-ceremonia-vklucenna-volodimira-klicka-do-zali-bokserskoi-slavi-vidbudetsa-vlitku-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340046-rosia-prodovzit-uhilatisa-vid-normandi-akomoga-dovse-diplomat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340046-rosia-prodovzit-uhilatisa-vid-normandi-akomoga-dovse-diplomat.html


 

Рішення щодо надійності Nord Stream 2 не 

повинні ухвалюватися похапцем – Кулеба 

Україна засмучена висновком Мінекономіки 
Німеччини щодо безпечності і надійності 

газопостачання газопроводом «Північний 

потік-2» і продовжить 

 

Україна очолить стратегію ЄС для 

Дунайського регіону на 2022 рік 

Україна 27 жовтня офіційно очолить стратегію 

Європейського Союзу для Дунайського регіону 

на 2022 рік. 

 

Україна, Литва та Польща створили 

Молодіжний Люблінський трикутник 

Три національні молодіжні ради України, 

Литви та Польщі підписали меморандум про 

співпрацю, який засвідчує створення 

Молодіжного Люблінського трикутника.

 

КОРОНАВІРУС 

 

У «червоній» зоні зараз вісім областей – 

МОЗ ТАБЛИЦЯ 

Станом на 27 жовтня до червоної зони 

епідемічної небезпеки віднесено вісім 

областей, у жовтій зоні перебуває 3 області, 

решта віднесені до помаранчевої. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339887-risenna-sodo-nadijnosti-nord-stream-2-ne-povinni-uhvaluvatisa-pohapcem-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3339887-risenna-sodo-nadijnosti-nord-stream-2-ne-povinni-uhvaluvatisa-pohapcem-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340033-ukraina-ocolit-strategiu-es-dla-dunajskogo-regionu-na-2022-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340033-ukraina-ocolit-strategiu-es-dla-dunajskogo-regionu-na-2022-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340055-ukraina-litva-ta-polsa-stvorili-molodiznij-lublinskij-trikutnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340055-ukraina-litva-ta-polsa-stvorili-molodiznij-lublinskij-trikutnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339813-u-cervonij-zoni-zaraz-visim-oblastej-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339813-u-cervonij-zoni-zaraz-visim-oblastej-moz.html


 

Запорізькі медики: У нас зараз, як в Італії 

минулої весни РЕПОРТАЖ 

Запорізькі медики розповіли про переповнені 

ковідні відділення

 

 

Українські вчені прогнозують до 29 тисяч 

випадків COVID-19 на добу в найближчі 

тижні 

Науковці очікують на зростання 
захворюваності на COVID-19 ще протягом 

двох наступних тижнів: так, на початку 

листопада прогнозується до 29 тисяч осіб 

випадків інфікування на добу. 

 

 

В Україну привезуть 13,5 мільйона доз 

Pfizer до кінця року 

В Україну доставлять 13,5 мільйона доз 

вакцини Pfizer проти COVID-19 до кінця року. 

 

Війна з COVID-19: що таке мобільний 

госпіталь ІНФОГРАФІКА 

У Херсонській області на території Каховської 

центральної міської лікарні розгорнуть 

мобільний госпіталь для лікування хворих на 
COVID-19. 25 жовтня його доставили в 

область рятувальники ДСНС.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3339918-u-nas-zaraz-ak-v-italii-minuloi-vesni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3339918-u-nas-zaraz-ak-v-italii-minuloi-vesni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339873-ukrainski-vceni-prognozuut-do-29-tisac-vipadkiv-covid19-na-dobu-v-najblizci-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339873-ukrainski-vceni-prognozuut-do-29-tisac-vipadkiv-covid19-na-dobu-v-najblizci-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339873-ukrainski-vceni-prognozuut-do-29-tisac-vipadkiv-covid19-na-dobu-v-najblizci-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339873-ukrainski-vceni-prognozuut-do-29-tisac-vipadkiv-covid19-na-dobu-v-najblizci-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340119-v-ukrainu-privezut-135-miljona-doz-pfizer-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340119-v-ukrainu-privezut-135-miljona-doz-pfizer-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3339899-vijna-z-covid19-so-take-mobilnij-gospital.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3339899-vijna-z-covid19-so-take-mobilnij-gospital.html


 

Назвали найпоширеніші помилки, через які 

не виходить згенерувати COVID-сертифікат 

у «Дії» 

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової 

трансформації Михайло Федоров розповів про 

найпоширеніші помилки у COVID-

сертифікатах, через які громадяни не можуть 

згенерувати їх на порталі "Дія".

 

 

Ляшко пояснив, чому перед COVID-

щепленням не потрібні аналізи ВІДЕО 

Жодних аналізів, чи ПЛР-тестувань перед 
проведенням щеплень, в тому числі, і проти 

COVID-19, робити не потрібно.

 

 

В Україні рекомендують вакцинувати дітей 

від 12 років — наказ МОЗ 

Міністерство охорони здоров'я затвердило 

своїм наказом рекомендацію Національної 
технічної групи експертів з питань імунізації, 

якою, серед іншого,

 

 

При вакцинації 70% населення карантинні 

обмеження можна буде знімати - Шмигал 

Пандемію COVID-19 в Україні поборють, коли 
вакцинується 70% населення, і тоді в державі 

можна буде знімати карантинні обмеження.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339933-nazvali-najposirenisi-pomilki-cerez-aki-ne-vihodit-zgeneruvati-covidsertifikat-u-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339933-nazvali-najposirenisi-pomilki-cerez-aki-ne-vihodit-zgeneruvati-covidsertifikat-u-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339933-nazvali-najposirenisi-pomilki-cerez-aki-ne-vihodit-zgeneruvati-covidsertifikat-u-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339933-nazvali-najposirenisi-pomilki-cerez-aki-ne-vihodit-zgeneruvati-covidsertifikat-u-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339968-lasko-poasniv-comu-pered-covidseplennam-ne-potribni-analizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339968-lasko-poasniv-comu-pered-covidseplennam-ne-potribni-analizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339905-v-ukraini-rekomenduut-vakcinuvati-ditej-vid-12-rokiv-nakaz-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339905-v-ukraini-rekomenduut-vakcinuvati-ditej-vid-12-rokiv-nakaz-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340125-pri-vakcinacii-70-naselenna-karantinni-obmezenna-mozna-bude-znimati-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340125-pri-vakcinacii-70-naselenna-karantinni-obmezenna-mozna-bude-znimati-smigal.html


УКРАЇНА 

 

Говорити про заміну міністра оборони 

передчасно – ОП ЕКСКЛЮЗИВ 

Міністр оборони Андрій Таран буде у складі 
президентської делегації під час візиту до 

Великої Британії, говорити про його заміну 

наразі передчасно. 

 

«Слуги» на засіданні фракції 1 листопада 

розглянуть кадрові зміни в уряді — 

депутатка 

Члени парламентської фракції «Слуга народу» 
на засіданні політсили у понеділок, 1 

листопада, розглянуть питання кадрових змін у 

Кабінеті Міністрів та тижневий порядок 

денний пленарних засідань Верховної Ради.

 

 

Мобільний додаток і чат-бот: МВС і «Рух 

Чесно» розповіли про моніторинг порушень 

на виборах ВІДЕО 

Уповноважена Верховної Ради України з прав 
людини Людмила Денісова розповіла про 

проблеми, які виникли у неї в тбіліському 

аеропорту. 

 

 

В Україні реалізують проєкти із 

забезпечення безбар'єрності на п'яти 

транспортних хабах країни 

Міністерство інфраструктури України реалізує 

пілотні проєкти із забезпечення безбар'єрного 
простору на п'яти ключових транспортних 

хабах країни.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340073-govoriti-pro-zaminu-ministra-oboroni-peredcasno-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340073-govoriti-pro-zaminu-ministra-oboroni-peredcasno-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340173-slugi-na-zasidanni-frakcii-1-listopada-rozglanut-kadrovi-zmini-v-uradi-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340173-slugi-na-zasidanni-frakcii-1-listopada-rozglanut-kadrovi-zmini-v-uradi-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340173-slugi-na-zasidanni-frakcii-1-listopada-rozglanut-kadrovi-zmini-v-uradi-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340173-slugi-na-zasidanni-frakcii-1-listopada-rozglanut-kadrovi-zmini-v-uradi-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340296-mobilnij-dodatok-i-catbot-mvs-i-ruh-cesno-rozpovili-pro-monitoring-porusen-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340296-mobilnij-dodatok-i-catbot-mvs-i-ruh-cesno-rozpovili-pro-monitoring-porusen-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340296-mobilnij-dodatok-i-catbot-mvs-i-ruh-cesno-rozpovili-pro-monitoring-porusen-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340296-mobilnij-dodatok-i-catbot-mvs-i-ruh-cesno-rozpovili-pro-monitoring-porusen-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340299-v-ukraini-realizuut-proekti-iz-zabezpecenna-bezbarernosti-na-pati-transportnih-habah-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340299-v-ukraini-realizuut-proekti-iz-zabezpecenna-bezbarernosti-na-pati-transportnih-habah-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340299-v-ukraini-realizuut-proekti-iz-zabezpecenna-bezbarernosti-na-pati-transportnih-habah-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340299-v-ukraini-realizuut-proekti-iz-zabezpecenna-bezbarernosti-na-pati-transportnih-habah-kraini.html


 

У зоні ООС загинув український військовий 

Російські окупаційні війська станом на 17.00 

27 жовтня дев’ять разів відкривали вогонь по 
позиціях Об'єднаних сил. Внаслідок ворожих 

обстрілів один український захисник загинув.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Е-декларування «на паузі»: Новіков заявляє 

про втрату близько 5000 кримінальних 

справ 

Унаслідок рішення Конституційного Суду у 

жовтні 2020 року, яке фактично поставило "на 

паузу" е-декларування і роботу Національного 
агентства з питань запобігання корупції, було 

втрачено 4712 кримінальних проваджень. 

 

Стефанчук підписав закон про 

енергоефективність 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 
підписав закон "Про енергетичну 

ефективність" (№ 4507). 

 

Україна може вже сьогодні прокачувати 

додаткові обсяги газу в Європу - Данілов 

Україна вже сьогодні може надавати додаткові 

потужності для прокачки 50-55 млрд кубів 

природного газу для Європи. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340250-bila-granitnogo-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340250-bila-granitnogo-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340212-edeklaruvanna-na-pauzi-novikov-zaavlae-pro-vtratu-blizko-5000-kriminalnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340212-edeklaruvanna-na-pauzi-novikov-zaavlae-pro-vtratu-blizko-5000-kriminalnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340212-edeklaruvanna-na-pauzi-novikov-zaavlae-pro-vtratu-blizko-5000-kriminalnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340212-edeklaruvanna-na-pauzi-novikov-zaavlae-pro-vtratu-blizko-5000-kriminalnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340284-stefancuk-pidpisav-zakon-pro-energoefektivnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340284-stefancuk-pidpisav-zakon-pro-energoefektivnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340139-ukraina-moze-vze-sogodni-prokacuvati-dodatkovi-obsagi-gazu-v-evropu-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340139-ukraina-moze-vze-sogodni-prokacuvati-dodatkovi-obsagi-gazu-v-evropu-danilov.html


 

Нафтогаз готовий надавати облгазам 

паливо для технологічних потреб 

НАК "Нафтогаз України" готова постачати газ 
для покриття виробничо-технологічних потреб 

газорозподільчих підприємств (обл- та 

міськгазів), що дозволить збалансувати їхні 

тарифи на розподіл газу.

 

 

«Більшовик» дістався інвесторам 

реставрації Київської фортеці 

Консорціум інвесторів, серед яких власник «А 

Девелопмент» Олексій Баранов та компанія 
UDP під керівництвом Андрія Іванова, придбав 

Перший київський машинобудівний завод 

(колишній «Більшовик») на аукціоні в рамках 

«Великої приватизації». 

 

 

Перемовини про ЗВТ між Ізраїлем та 

Україною розпочнуться наступного року - 

посол 

Україна та Ізраїль наступного року розпочнуть 

перемовини щодо укладення угоди про вільну 

торгівлю послугами. 

 

«Велика реставрація» наступного року 

охопить 100 об’єктів - Ткаченко 

У Міністерстві культури та інформаційної 

політики планують у наступному році охопити 
100 об’єктів культурної спадщини програмою 

«Велика реставрація».

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340175-naftogaz-gotovij-nadavati-oblgazam-palivo-dla-tehnologicnih-potreb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340175-naftogaz-gotovij-nadavati-oblgazam-palivo-dla-tehnologicnih-potreb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340104-bilsovik-distavsa-investoram-restavracii-kiivskoi-forteci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340104-bilsovik-distavsa-investoram-restavracii-kiivskoi-forteci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340144-peremovini-pro-zvt-miz-izrailem-ta-ukrainou-rozpocnutsa-nastupnogo-roku-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340144-peremovini-pro-zvt-miz-izrailem-ta-ukrainou-rozpocnutsa-nastupnogo-roku-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340144-peremovini-pro-zvt-miz-izrailem-ta-ukrainou-rozpocnutsa-nastupnogo-roku-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340144-peremovini-pro-zvt-miz-izrailem-ta-ukrainou-rozpocnutsa-nastupnogo-roku-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340004-velika-restavracia-nastupnogo-roku-ohopit-100-obektiv-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340004-velika-restavracia-nastupnogo-roku-ohopit-100-obektiv-tkacenko.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Український адвокат Саакашвілі заявив, 

що його не пустили до Грузії 

Український адвокат Євген Грушовець заявив, 
що йому відмовили у перебуванні в Грузії для 

зустрічі з експрезидентом країни Міхеїлом 

Саакашвілі. 

 

Гордона не пустили у Грузію на зустріч із 

Саакашвілі 

Українського журналіста Дмитра Гордона 

після прильоту в аеропорт Тбілісі не пустили 
до Грузії, де він хотів відвідати експрезидента 

цієї країни Міхеїла Саакашвілі у в'язниці.

 

 

Саакашвілі у в'язниці відвідав український 

лікар 

Лікар з України Максим Парабиніс відвідав у 
пенітенціарній установі колишнього 

президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд призначив дату розгляду апеляції у 

справі про держзраду Азарова 

Київський апеляційний суд призначив дату 
судового розгляду апеляційної скарги у 

кримінальному провадженні відносно 

колишнього прем’єр-міністра України, якого 

підозрюють у державній зраді.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340010-ukrainskij-advokat-saakasvili-zaaviv-so-jogo-ne-pustili-do-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340010-ukrainskij-advokat-saakasvili-zaaviv-so-jogo-ne-pustili-do-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340117-gordona-ne-pustili-u-gruziu-na-zustric-iz-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340117-gordona-ne-pustili-u-gruziu-na-zustric-iz-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340319-saakasvili-u-vaznici-vidvidav-ukrainskij-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340319-saakasvili-u-vaznici-vidvidav-ukrainskij-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340277-sud-priznaciv-datu-rozgladu-apelacii-u-spravi-pro-derzzradu-azarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340277-sud-priznaciv-datu-rozgladu-apelacii-u-spravi-pro-derzzradu-azarova.html


 

Гроші «у конвертах»: Ситник каже, що в 

НАБУ - більш як десять таких заяв щодо 

депутатів Ради 

У Національному антикорупційному бюро 

перебуває більше десяти заяв, у яких йдеться 

про отримання народними депутатами грошей 

"у конвертах".

 

 

СБУ заявляє про розкрадання 20 мільйонів 

на модернізації Дністровської ГАЕС ФОТО 

Служба безпеки України викрила масштабну 
корупцію під час будівельно-монтажних робіт 

на Дністровській ГАЕС. За попередніми 

оцінками фахівців,

 

 

СБУ запобігла розкраданню майже 

мільярда гривень із «ковідного» фонду 
ВІДЕО 

Служба безпеки України запобігла 

розкраданню майже мільярда гривень зі 

спецфонду боротьби з COVID-19.

 

 

Смертельна ДТП у Харкові: водій-підліток 

вже має судимість 

Водій автомобіля Infiniti, який ввечері 26 

жовтня спричинив смертельну ДТП в Харкові, 

у липні цього року був засуджений за завдання 

умисних тілесних

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340180-grosi-u-konvertah-sitnik-kaze-so-v-nabu-bils-ak-desat-takih-zaav-sodo-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340180-grosi-u-konvertah-sitnik-kaze-so-v-nabu-bils-ak-desat-takih-zaav-sodo-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340180-grosi-u-konvertah-sitnik-kaze-so-v-nabu-bils-ak-desat-takih-zaav-sodo-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340180-grosi-u-konvertah-sitnik-kaze-so-v-nabu-bils-ak-desat-takih-zaav-sodo-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340187-sbu-zaavlae-pro-rozkradanna-20-miljoniv-na-modernizacii-dnistrovskoi-gaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340187-sbu-zaavlae-pro-rozkradanna-20-miljoniv-na-modernizacii-dnistrovskoi-gaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340152-sbu-zapobigla-rozkradannu-majze-milarda-griven-iz-kovidnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340152-sbu-zapobigla-rozkradannu-majze-milarda-griven-iz-kovidnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340152-sbu-zapobigla-rozkradannu-majze-milarda-griven-iz-kovidnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340152-sbu-zapobigla-rozkradannu-majze-milarda-griven-iz-kovidnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340279-smertelna-dtp-u-harkovi-vodijpidlitok-vze-mae-sudimist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340279-smertelna-dtp-u-harkovi-vodijpidlitok-vze-mae-sudimist.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Дешевий газ для шкіл та лікарень: чи це 

реально 

Бюджетні установи вже можуть підписувати 
договори, але пропонована процедура потребує 

часу

 

 

Хокейна революція в Україні 

До 2024-го року в кожній області України 

з’явиться тренувальна льодова арена, де 

функціонуватиме дитячо-юнацька школа. 

 

Українські художники, котрі підкорили 

Париж 

У столиці Франції проходить виставка 

«Найкращі українські митці: сучасники та 

майстри минулого»

 

 

Марафон мені цікаво бігати раз на тиждень, 

і в цьому я знайшов свій кайф - Павло 

Деркач, бігун із Чернігова, на рахунку якого 

понад 120 марафонських стартів ІНТЕРВ'Ю 

Здолати марафонську дистанцію завжди 
вважалося майже подвигом. Адже пробігти 
понад 42 км без перерви – для цього треба 
мати неабияку силу волі й витривалість, 
пройти етап виснажливих тренувань.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340207-desevij-gaz-dla-skil-ta-likaren-ci-ce-realno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340207-desevij-gaz-dla-skil-ta-likaren-ci-ce-realno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3340308-hokejna-revolucia-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3340308-hokejna-revolucia-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3340106-ukrainski-hudozniki-kotri-pidkorili-pariz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3340106-ukrainski-hudozniki-kotri-pidkorili-pariz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3339564-pavlo-derkac-bigun-iz-cernigova-na-rahunku-akogo-ponad-120-marafonskih-startiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3339564-pavlo-derkac-bigun-iz-cernigova-na-rahunku-akogo-ponad-120-marafonskih-startiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3339564-pavlo-derkac-bigun-iz-cernigova-na-rahunku-akogo-ponad-120-marafonskih-startiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3339564-pavlo-derkac-bigun-iz-cernigova-na-rahunku-akogo-ponad-120-marafonskih-startiv.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський відповів на петицію про повну 

заборону концертів російських артистів 

Президент Володимир Зеленський попросив 
Прем’єра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО 

Олексія Данілова та голову СБУ Івана 

Баканова опрацювати 

 

 

Зеленська планує ініціювати нові проєкти 

щодо безбар’єрності ФОТО 

Дружина Президента Олена Зеленська планує 
ініціювати нові проєкти, пов’язані з 

безбар’єрністю та об’єднувати однодумців в 

уже існуючих. 

 

Фільм «Мати Апостолів» узяв нагороди на 

фестивалях у Канаді та США 

Фільм "Мати Апостолів" Зази Буадзе отримав 

визнання на фестивалях у Канаді та США. 

 

На Закарпатті стався землетрус 

На Закарпатті знову зафіксували землетрус - 

цього разу в місті Виноградів, де місцеві 

жителі відчули поштовхи. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340137-zelenskij-vidpoviv-na-peticiu-pro-povnu-zaboronu-koncertiv-rosijskih-artistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340137-zelenskij-vidpoviv-na-peticiu-pro-povnu-zaboronu-koncertiv-rosijskih-artistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339995-zelenska-planue-iniciuvati-novi-proekti-sodo-bezbarernosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339995-zelenska-planue-iniciuvati-novi-proekti-sodo-bezbarernosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3339927-film-mati-apostoliv-uzav-nagorodi-na-festivalah-u-kanadi-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3339927-film-mati-apostoliv-uzav-nagorodi-na-festivalah-u-kanadi-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3339828-na-zakarpatti-stavsa-zemletrus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3339828-na-zakarpatti-stavsa-zemletrus.html


 

У тестовому сезоні Подільський шлях 

святого Якова пройшли понад 150 туристів 

У тестовому режимі маршрут Подільський 
шлях святого Якова подолали понад 150 

туристів.

 

 

Чверть українців вважають екологічні 

виклики однією з головних загроз для 

країни ОПИТУВАННЯ  

Понад чверть українців називають проблему 
захисту довкілля й загрозу економічного 

занепаду найбільшими довгостроковими 

викликами для України. 

 

Ведмедів зі запорізької дитячої залізниці 

відправили до Нідерландів ФОТО 

Двоє ведмедів, які понад 20 років жили на 

Запорізькій дитячій залізниці, сьогодні 

вирушили до приватного зоопарку в 

Нідерландах.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3340248-u-testovomu-sezoni-podilskij-slah-svatogo-akova-projsli-ponad-150-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3340248-u-testovomu-sezoni-podilskij-slah-svatogo-akova-projsli-ponad-150-turistiv.html
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