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ТОП 

 

ЄС засудив арешт активістів в окупованому 

Сімферополі ЗАЯВА 

Європейський Союз засуджує арешт 

російською окупаційною "владою" в Криму 21 

кримського татарина, які зібралися під  

 

Кримська платформа може з’явитися в 

тексті нової резолюції Генасамблеї ООН 

Оновлена резолюція Генеральної Асамблеї 
ООН «Ситуація з правами людини в 

Автономній Республіці Крим та місті 

Севастополь, Україна» міститиме положення 

про Кримську платформу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3341639-es-zasudiv-arest-aktivistiv-v-okupovanomu-simferopoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3341639-es-zasudiv-arest-aktivistiv-v-okupovanomu-simferopoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3341206-krimska-platforma-moze-zavitisa-v-teksti-novoi-rezolucii-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3341206-krimska-platforma-moze-zavitisa-v-teksti-novoi-rezolucii-genasamblei-oon.html


 

Росія припиняє поставки енергетичного 

вугілля в Україну 

Голова Комітету Верховної Ради з питань 
енергетики та житлово-комунальних послуг 

Андрій Герус повідомив, що Росія з 1 

листопада 2021 року припиняє поставки 

енергетичного вугілля в Україну. 

 

 

Прем'єр Грузії виключає передачу 

Саакашвілі Україні 

Передача грузинською стороною 

експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі 
Україні, або його дострокове звільнення з 

в'язниці виключені.

 

 

Зеленський закликає вакцинуватися: Треба 

боятися не страшилок, а коронавірусу 
ФОТО 

Президент Володимир Зеленський вважає 

виходом із нової потужної хвилі COVID-19 

вакцинацію та закликає посилювати її темпи.

 

 

Євросоюз залишив Україну в «зеленому 

списку» для подорожей 

Європейський Союз оголосив результати 
чергового перегляду переліку держав та 

територій, з якими національним урядам країн 

ЄС рекомендовано 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341210-rosia-pripinae-postavki-energeticnogo-vugilla-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341210-rosia-pripinae-postavki-energeticnogo-vugilla-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341292-premer-gruzii-viklucae-peredacu-saakasvili-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341292-premer-gruzii-viklucae-peredacu-saakasvili-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341384-zelenskij-zaklikae-vakcinuvatisa-treba-boatisa-ne-strasilok-a-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341384-zelenskij-zaklikae-vakcinuvatisa-treba-boatisa-ne-strasilok-a-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341384-zelenskij-zaklikae-vakcinuvatisa-treba-boatisa-ne-strasilok-a-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341384-zelenskij-zaklikae-vakcinuvatisa-treba-boatisa-ne-strasilok-a-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3341423-evrosouz-zalisiv-ukrainu-u-zelenomu-spisku-dla-podorozej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3341423-evrosouz-zalisiv-ukrainu-u-zelenomu-spisku-dla-podorozej.html


 

До 17 тисяч штрафу: Київський 

метрополітен попереджає невакцинованих 

пасажирів 

У Києві з 1 листопада дозволено користуватися 

громадським транспортом за наявності 

COVID-сертифіката або тесту. 

 

Україна зараз на піку захворюваності - 

Шмигаль сказав, коли вийдемо на «плато» 

Цей тиждень - піковий за показником 

збільшення захворюваності та госпіталізації 
внаслідок COVID-19 та водночас рекордний по 

вакцинації проти цієї хвороби.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна використовує безпілотники 

Bayraktar лише для захисту - Зеленський 

ЗСУ використовують наявне у них озброєння 
лише для захисту суверенітету й 

територіальної цілісності держави та лише у 

відповідь на порушення режиму тиші на сході 

України з боку противника.

 

 

Атака «Байрактара»: справедливо, 

виправдано, з «висновками» для ворога 

На думку експертів, віднині змінюється 
характер бойових дій на Донбасі. Про безкарні 

обстріли ворогу доведеться забути 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3341650-do-17-tisac-strafu-kiivskij-metropoliten-poperedzae-nevakcinovanih-pasaziriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3341650-do-17-tisac-strafu-kiivskij-metropoliten-poperedzae-nevakcinovanih-pasaziriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3341650-do-17-tisac-strafu-kiivskij-metropoliten-poperedzae-nevakcinovanih-pasaziriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3341650-do-17-tisac-strafu-kiivskij-metropoliten-poperedzae-nevakcinovanih-pasaziriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341434-ukraina-zaraz-na-piku-zahvoruvanosti-smigal-skazav-koli-vijdemo-na-plato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341434-ukraina-zaraz-na-piku-zahvoruvanosti-smigal-skazav-koli-vijdemo-na-plato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341611-ukraina-vikoristovue-bezpilotniki-bayraktar-lise-dla-zahistu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341611-ukraina-vikoristovue-bezpilotniki-bayraktar-lise-dla-zahistu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341613-ataka-bajraktara-spravedlivo-vipravdano-z-visnovkami-dla-voroga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341613-ataka-bajraktara-spravedlivo-vipravdano-z-visnovkami-dla-voroga.html


 

Посольство США закликає до «тиші» на 

Донбасі 

Посольство США в Україні закликало обидві 
сторони конфлікту на сході нашої держави 

виконувати угоду про припинення вогню, яку 

російські окупаційні

 

 

Зеленський увів у дію рішення РНБО про 

санкції щодо Ємену 

Президент України Володимир Зеленський 

увів у дію рішення РНБО про застосування 
персональних спеціальних економічних 

санкцій згідно з резолюцією Ради безпеки 

ООН щодо Республіки Ємен.

 

Росія перекинула в ОРДЛО відремонтовану 

військову техніку та зброю - розвідка 

Російська Федерація перекинула в окремі 

райони Донецької та Луганської областей 

відремонтовану військову техніку та зброю.

 

Швейцарія передала сходу України 

гумдопомоги на 27 мільйонів франків — 

Шмигаль 

Швейцарія упродовж шести років передала 

понад 15 тисяч тонн гуманітарної допомоги 

сходу України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341589-posolstvo-ssa-zaklikae-do-tisi-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341589-posolstvo-ssa-zaklikae-do-tisi-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341465-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-sankcii-sodo-emenu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341465-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-sankcii-sodo-emenu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341558-rosia-perekinula-v-ordlo-vidremontovanu-vijskovu-tehniku-ta-zbrou-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341558-rosia-perekinula-v-ordlo-vidremontovanu-vijskovu-tehniku-ta-zbrou-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341370-svejcaria-peredala-shodu-ukraini-gumdopomogi-na-27-miljoniv-frankiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341370-svejcaria-peredala-shodu-ukraini-gumdopomogi-na-27-miljoniv-frankiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341370-svejcaria-peredala-shodu-ukraini-gumdopomogi-na-27-miljoniv-frankiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341370-svejcaria-peredala-shodu-ukraini-gumdopomogi-na-27-miljoniv-frankiv-smigal.html


 

Владика УГКЦ Степан Сус прибув з візитом 

до Іспанії ФОТО 

Голова Пасторально-міграційного відділу 
Української греко-католицької церкви владика 

Степан Сус розпочав візит до Іспанії 

і відслужив Літургію в  парафії святого 

Дмитрія Солунського в місті Севілья.

 

 

«Ноосфера»: Україна перейменувала 

куплений у Британії криголам ФОТО 

Придбаний за кошти держави британський 
науково-дослідний криголам James Clark Ross 

отримав назву «Ноосфера». Він 

забезпечуватиме логістику для української 

антарктичної станції «Академік Вернадський». 

 

КОРОНАВІРУС 

 

У Мінекономіки запевняють — Україна не 

піде в жорсткий локдаун 

Попри те, що Україна увійшла до піка пандемії 

COVID-19, українцям не варто очікувати на 

введення жорсткого локдауну. 

 

 

У «жовтій» карантинній зоні - лише дві 

області України ТАБЛИЦЯ 

Станом на 29 жовтня в жовтій зоні епідемічної 
небезпеки перебувають дві області - 

Закарпатська та Кіровоградська, Київ та 14 

регіонів віднесені до 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3341395-vladika-ugkc-stepan-sus-pribuv-z-vizitom-do-ispanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3341395-vladika-ugkc-stepan-sus-pribuv-z-vizitom-do-ispanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341633-noosfera-ukraina-perejmenuvala-kuplenij-u-britanii-krigolam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341633-noosfera-ukraina-perejmenuvala-kuplenij-u-britanii-krigolam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341609-u-minekonomiki-zapevnaut-ukraina-ne-pide-v-zorstkij-lokdaun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341609-u-minekonomiki-zapevnaut-ukraina-ne-pide-v-zorstkij-lokdaun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341216-u-zovtij-karantinnij-zoni-lise-dvi-oblasti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341216-u-zovtij-karantinnij-zoni-lise-dvi-oblasti-ukraini.html


 

В Україні є дев'ять мільйонів доз вакцин 

проти коронавірусу - Шмигаль 

В Україні наразі є 9 млн доз вакцин проти 
COVID-19, ще майже 19 млн доставлять до 

кінця року. 

 

 

Шмигаль - про «червону» зону: Обмежень 

не буде для повністю вакцинованих 

колективів 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 

певні обмеження "червоної" зони не 

поширюються на повністю вакциновані від 

COVID-19 колективи та відвідувачів. 

 

Коли та кому не можна робити COVID-

щеплення - роз’яснення МОЗ 

Міністерство охорони здоров’я України 

направило до управлінь охорони здоров’я 
Київській міській та обласним державним 

адміністраціям роз’яснення

 

В Україні ситуацію з киснем і ліжками 

можна відстежити онлайн – Зеленський 

Україна сама забезпечує власні потреби в 

кисню, його наявність у лікарнях можна 

відстежувати онлайн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341551-v-ukraini-e-devat-doz-vakcin-proti-koronavirusu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341551-v-ukraini-e-devat-doz-vakcin-proti-koronavirusu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341654-smigal-pro-cervonu-zonu-obmezen-ne-bude-dla-povnistu-vakcinovanih-kolektiviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341654-smigal-pro-cervonu-zonu-obmezen-ne-bude-dla-povnistu-vakcinovanih-kolektiviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341654-smigal-pro-cervonu-zonu-obmezen-ne-bude-dla-povnistu-vakcinovanih-kolektiviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341654-smigal-pro-cervonu-zonu-obmezen-ne-bude-dla-povnistu-vakcinovanih-kolektiviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341225-koli-ta-komu-ne-mozna-robiti-covidseplenna-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341225-koli-ta-komu-ne-mozna-robiti-covidseplenna-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341621-v-ukraini-situaciu-z-kisnem-i-lizkami-mozna-vidsteziti-onlajn-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341621-v-ukraini-situaciu-z-kisnem-i-lizkami-mozna-vidsteziti-onlajn-zelenskij.html


 

Ляшко назвав служби, які мають слідкувати 

за дотриманням карантину 

Медична система не може самостійно 
справитися з пандемією коронавірусної 

хвороби, тому карантинні обмеження повинні 

контролюватися органами місцевого 

самоврядування, Нацполіцією, 

Держпродспоживслужбою.

 

УКРАЇНА 

 

З'їзд партії «СН» вирішуватиме, чи 

позбавляти Разумкова мандата - Корнієнко 

Питання, чи позбавляти колишнього Голову 
Верховної Ради Дмитра Разумкова 

депутатського мандата, буде вирішувати з'їзд 

партії «Слуга народу», і це залежатиме від 

подальших голосувань ексспікера. 

 

 

Децентралізація: у Раді зараз немає 300 

голосів для ухвалення змін до Конституції 

— депутат 

У Верховній Раді наразі немає необхідних 300 
голосів для ухвалення проєкту закону щодо 

змін до Конституції України в частині 

децентралізації влади.

 

 

Пропагандисти авторитарних режимів 

мають нести кримінальну відповідальність 

– експерт 

За обслуговування авторитарних режимів 

пропагандистські ЗМІ і підкуплені цими 
режимами політики мали б нести кримінальну 

відповідальність. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341487-lasko-nazvav-sluzbi-aki-maut-slidkuvati-za-dotrimannam-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341487-lasko-nazvav-sluzbi-aki-maut-slidkuvati-za-dotrimannam-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341513-zizd-partii-sn-virisuvatime-ci-pozbavlati-razumkova-mandata-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341513-zizd-partii-sn-virisuvatime-ci-pozbavlati-razumkova-mandata-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341299-decentralizacia-u-radi-zaraz-nemae-300-golosiv-dla-uhvalenna-zmin-do-konstitucii-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341299-decentralizacia-u-radi-zaraz-nemae-300-golosiv-dla-uhvalenna-zmin-do-konstitucii-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341299-decentralizacia-u-radi-zaraz-nemae-300-golosiv-dla-uhvalenna-zmin-do-konstitucii-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341299-decentralizacia-u-radi-zaraz-nemae-300-golosiv-dla-uhvalenna-zmin-do-konstitucii-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341459-propagandisti-avtoritarnih-rezimiv-maut-nesti-kriminalnu-vidpovidalnist-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341459-propagandisti-avtoritarnih-rezimiv-maut-nesti-kriminalnu-vidpovidalnist-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341459-propagandisti-avtoritarnih-rezimiv-maut-nesti-kriminalnu-vidpovidalnist-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341459-propagandisti-avtoritarnih-rezimiv-maut-nesti-kriminalnu-vidpovidalnist-ekspert.html


 

ЦВК призначила дату довиборів у Раду на 

окрузі Полякова 

Центральна виборча комісія призначила 
проміжні вибори народного депутата України в 

одномандатному виборчому окрузі № 206 

(Чернігівська область) на неділю, 27 березня 

2022 року.

 

 

Більшість парламентських партій 

проігнорували вибори у Харкові – ОПОРА 

Більшість парламентських партій, в тому числі 
і «Слуга народу», фактично проігнорували 

позачергові вибори мера Харкова, які 

відбудуться у неділю 31 жовтня.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна може в лютому підписати угоду про 

ЗВТ з Туреччиною – Кулеба 

Представники України та Туреччини можуть 

підписати угоду про вільну торгівлю вже у 

лютому 2022 року. 

 

 

Вітренко пояснив, чому в Одесі та 

Тернополі не купують газ для населення у 

Нафтогазу 

Постачальники в Одесі та Тернополі не 

купують газ для населення у НАК "Нафтогаз 

України" за ціною 7,42 грн за кубометр.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341587-cvk-priznacila-datu-doviboriv-v-radu-na-okruzi-polakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341587-cvk-priznacila-datu-doviboriv-v-radu-na-okruzi-polakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341498-bilsist-parlamentskih-partij-proignoruvali-vibori-u-harkovi-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341498-bilsist-parlamentskih-partij-proignoruvali-vibori-u-harkovi-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341560-ukraina-moze-v-lutomu-pidpisati-ugodu-pro-zvt-z-tureccinou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341560-ukraina-moze-v-lutomu-pidpisati-ugodu-pro-zvt-z-tureccinou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341527-vitrenko-poasniv-comu-v-odesi-ta-ternopoli-ne-kupuut-gaz-dla-naselenna-u-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341527-vitrenko-poasniv-comu-v-odesi-ta-ternopoli-ne-kupuut-gaz-dla-naselenna-u-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341527-vitrenko-poasniv-comu-v-odesi-ta-ternopoli-ne-kupuut-gaz-dla-naselenna-u-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341527-vitrenko-poasniv-comu-v-odesi-ta-ternopoli-ne-kupuut-gaz-dla-naselenna-u-naftogazu.html


 

Чернишов повідомив, коли об’єднаються 

Турбоатом та Електроважмаш 

Процес об’єднання харківських АТ 
«Турбоатом» та АТ «Електроважмаш» у 

підприємство «Українські енергетичні 

машини» має завершитися до кінця 2021 року. 

 

 

Україна планує почати відродження 

наукового флоту з 36 суден 

Міністерство освіти та науки розробить 

масштабну програму з відродження наукового 

флоту України у кількості 36 суден. 

 

АМКУ дозволив компанії Новинського 

придбати акції Харківобленерго 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

дозволив компанії Smart Holding (Cyprus) Ltd 

придбати акції акціонерного товариства 

«Харківобленерго». 

 

 

Зеленський обіцяє лікарям наступного року 

не менш як 20 тисяч зарплати 

Зарплати медичних працівників із 2022 року 
становитимуть мінімум 13,5 тис. гривень, 

лікарів – не менш як 20 тис. гривень. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341568-cernisov-povidomiv-koli-obednautsa-turboatom-ta-elektrovazmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341568-cernisov-povidomiv-koli-obednautsa-turboatom-ta-elektrovazmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341452-ukraina-planue-pocati-vidrodzenna-naukovogo-flotu-z-36-suden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341452-ukraina-planue-pocati-vidrodzenna-naukovogo-flotu-z-36-suden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341332-amku-dozvoliv-kompanii-novinskogo-pridbati-akcii-harkivoblenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341332-amku-dozvoliv-kompanii-novinskogo-pridbati-akcii-harkivoblenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341533-zelenskij-obicae-likaram-nastupnogo-roku-ne-mens-ak-20-tisac-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341533-zelenskij-obicae-likaram-nastupnogo-roku-ne-mens-ak-20-tisac-zarplati.html


 

Картопля цьогоріч подешевшала на 14% - 

Мінагро 

В Україні ціни на картоплю знизилися за 
жовтень 2021 року на 2% та на 14% порівняно 

із минулим роком. 

 

Україна рекордно знизила експорт і 

збільшила імпорт кавунів 

Україна 2021 року знизила експорт кавунів до 

мінімальних 5,5 тис. тонн і імпортувала 

рекордні понад 10 тис. тонн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Суд РФ ухвалив вирок чотирьом 

кримським татарам - від 12 до 17 років 

колонії 

Чотирьом учасникам «третьої бахчисарайської 
групи» російський суд призначив від 12 до 17 

років позбавлення волі в колонії суворого 

режиму. 

 

МЗС засуджує вирок кримським татарам та 

затримання активістів у Сімферополі 

Міністерство закордонних справ України 

рішуче засуджує ув’язнення чотирьох 

учасників «третьої бахчисарайської групи» в 
Росії та затримання активістів в окупованому 

Криму.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341382-kartopla-cogoric-podesevsala-na-14-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341382-kartopla-cogoric-podesevsala-na-14-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341591-ukraina-rekordno-znizila-eksport-i-zbilsila-import-kavuniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341591-ukraina-rekordno-znizila-eksport-i-zbilsila-import-kavuniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3341319-sud-rf-uhvaliv-virok-cotirom-krimskim-tataram-vid-12-do-17-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3341319-sud-rf-uhvaliv-virok-cotirom-krimskim-tataram-vid-12-do-17-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3341319-sud-rf-uhvaliv-virok-cotirom-krimskim-tataram-vid-12-do-17-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3341319-sud-rf-uhvaliv-virok-cotirom-krimskim-tataram-vid-12-do-17-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3341555-mzs-zasudzue-virok-krimskim-tataram-ta-zatrimanna-aktivistiv-u-simferopoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3341555-mzs-zasudzue-virok-krimskim-tataram-ta-zatrimanna-aktivistiv-u-simferopoli.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

Мільйонний хабар: завершили 

розслідування справи ексміністра 

Злочевського 

Правоохоронні органи завершили 

розслідування щодо колишнього міністра 

екології Миколи Злочевського, підозрюваного 

у спробі підкупу керівництва

 

 

Надії Савченко та її сестрі вручили підозру 

за використання підробленого COVID-

сертифіката 

Міністр внутрішніх справ Денис 

Монастирський повідомив, що колишньому 

народному депутату України Надії Савченко та 
її сестрі Вірі вручили підозру за використання 

підробленого COVID-сертифіката.

 

 

Слідчий експеримент підтвердив 

невідповідність вимогам ЗСУ катерів «Кузні 

на Рибальському» - ДБР 

У ДБР заявили, що слідчий експеримент 

підтвердив невідповідність бойових катерів, 

виробництва ПрАТ «Кузня на Рибальському» 
вимогам замовника – ЗСУ України та 

Міноборони.

 

 

Обстріл окупантами Трьохізбенки 

кваліфікували як теракт 

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) 

відкрили кримінальне провадження за статтею 

«терористичний акт» за фактом чергового 

обстрілу цивільних об’єктів

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341581-miljonnij-habar-zaversili-rozsliduvanna-spravi-eksministra-zlocevskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341581-miljonnij-habar-zaversili-rozsliduvanna-spravi-eksministra-zlocevskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341581-miljonnij-habar-zaversili-rozsliduvanna-spravi-eksministra-zlocevskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341581-miljonnij-habar-zaversili-rozsliduvanna-spravi-eksministra-zlocevskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341652-nadii-savcenko-ta-ii-sestri-vrucili-pidozru-za-vikoristanna-pidroblenogo-covidsertifikata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341652-nadii-savcenko-ta-ii-sestri-vrucili-pidozru-za-vikoristanna-pidroblenogo-covidsertifikata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341652-nadii-savcenko-ta-ii-sestri-vrucili-pidozru-za-vikoristanna-pidroblenogo-covidsertifikata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341652-nadii-savcenko-ta-ii-sestri-vrucili-pidozru-za-vikoristanna-pidroblenogo-covidsertifikata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341566-slidcij-eksperiment-pidtverdiv-nevidpovidnist-vimogam-zsu-kateriv-kuzni-na-ribalskomu-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341566-slidcij-eksperiment-pidtverdiv-nevidpovidnist-vimogam-zsu-kateriv-kuzni-na-ribalskomu-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341566-slidcij-eksperiment-pidtverdiv-nevidpovidnist-vimogam-zsu-kateriv-kuzni-na-ribalskomu-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341566-slidcij-eksperiment-pidtverdiv-nevidpovidnist-vimogam-zsu-kateriv-kuzni-na-ribalskomu-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341529-obstril-okupantami-trohizbenki-kvalifikuvali-ak-terakt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341529-obstril-okupantami-trohizbenki-kvalifikuvali-ak-terakt.html


 

Під Києвом виявили «штаб» 

антиукраїнських провокаторів, які 

закликали до захоплення влади ФОТО 

СБУ нейтралізувала антиукраїнську діяльність 

«активістів» у Київській області. Члени 

угруповання проводили мітинги і закликали до 

захоплення державної влади в Україні.

 

СБУ викрила масштабне забруднення 

земель на Закарпатті - збитки на понад ₴34 

мільйони 

Служба безпеки України викрила керівництво 
ТОВ «Прикарпатзахідтранс», що 

спеціалізується на транспортуванні 

нафтопродуктів, на масштабному забрудненні 

земель у Закарпатській області, внаслідок чого 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Оновлена резолюція ГА ООН щодо Криму 

міститиме положення про Кримську 

платформу - Андрій Сибіга, заступник 

керівника Офісу Президента України 
ІНТЕРВ'Ю 

Штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку 27–28 
жовтня відвідав заступник керівника Офісу 
Президента України Андрій Сибіга. 

 

Російська фейк-помста за Bayraktar-и 

Про інформаційну спецоперацію, автором і 

виконавцем якої були спецслужби РФ

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341518-pid-kievom-viavili-stab-antiukrainskih-provokatoriv-aki-zaklikali-do-zahoplenna-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341518-pid-kievom-viavili-stab-antiukrainskih-provokatoriv-aki-zaklikali-do-zahoplenna-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341518-pid-kievom-viavili-stab-antiukrainskih-provokatoriv-aki-zaklikali-do-zahoplenna-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341518-pid-kievom-viavili-stab-antiukrainskih-provokatoriv-aki-zaklikali-do-zahoplenna-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341517-sbu-vikrila-masstabne-zabrudnenna-zemel-na-zakarpatti-zbitki-na-ponad-34-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341517-sbu-vikrila-masstabne-zabrudnenna-zemel-na-zakarpatti-zbitki-na-ponad-34-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341517-sbu-vikrila-masstabne-zabrudnenna-zemel-na-zakarpatti-zbitki-na-ponad-34-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341517-sbu-vikrila-masstabne-zabrudnenna-zemel-na-zakarpatti-zbitki-na-ponad-34-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341598-andrij-sibiga-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341598-andrij-sibiga-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341598-andrij-sibiga-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341598-andrij-sibiga-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341598-andrij-sibiga-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341598-andrij-sibiga-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341130-rosijska-fejkpomsta-za-bayraktari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341130-rosijska-fejkpomsta-za-bayraktari.html


 

Харківська ДТП з Infiniti: що відомо на 

сьогодні 

Хроніка останніх подій, що стосуються 

резонансного правопорушення

 

 

Без черг і нервів: як за 10 років змінилася 

система отримання адмінпослуг 

Зайти в одні двері й отримати майже 150 

державних послуг в одному комфортному 

місці – тепер це реальність

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

«Не така страшна Мета як її реалізація»: 

соцмережі про ребрендинг Facebook ОГЛЯД 

Соцмережі вибухнули жартами та 

коментарями після того, як Марк Цукерберг 

оголосив про перейменування компанії   

 

 

У Пекіні-2022 українці залишаться без 

медалей - аналітики 

Збірна України завершить зимові Олімпійські 

ігри-2022 у Пекіні без жодної медалі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341414-harkivska-dtp-z-infiniti-so-vidomo-na-sogodni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341414-harkivska-dtp-z-infiniti-so-vidomo-na-sogodni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3341437-bez-cerg-i-nerviv-ak-za-10-rokiv-zminilasa-sistema-otrimanna-adminposlug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3341437-bez-cerg-i-nerviv-ak-za-10-rokiv-zminilasa-sistema-otrimanna-adminposlug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341259-ne-taka-strasna-meta-ak-ii-realizacia-socmerezi-pro-rebrending-facebook.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341259-ne-taka-strasna-meta-ak-ii-realizacia-socmerezi-pro-rebrending-facebook.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3341464-u-pekini2022-ukrainci-zalisatsa-bez-medalej-analitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3341464-u-pekini2022-ukrainci-zalisatsa-bez-medalej-analitiki.html


 

Українцям дали поради, як безболісно 

перейти на «зимовий» час 

Міністерство охорони здоров'я надало поради 
українцям, як перейти на “зимовий” час без 

шкоди для здоров’я. 

 

 

У Києві всі школи з листопада 

працюватимуть дистанційно 

У Києві всі школи з 1 листопада 

працюватимуть дистанційно. 

 

 

МАУ у листопаді почне літати до Тель-

Авіва з Харкова та Дніпра 

Українська авіакомпанія «Міжнародні 

Авіалінії України» у листопаді 2021 року 

почне виконувати рейси до Тель-Авіва з 

Харкова та Дніпра.  

 

В Україні змінюються правила дорожнього 

руху - з’являться нові знаки та розмітки 
ІНФОГРАФІКА 

В Україні з 1 листопада набувають чинності 

зміни до Правил дорожнього руху. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341583-ukraincam-dali-poradi-ak-bezbolisno-perejti-na-zimovij-cas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341583-ukraincam-dali-poradi-ak-bezbolisno-perejti-na-zimovij-cas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3341442-u-kievi-vsi-skoli-z-listopada-pracuvatimut-distancijno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3341442-u-kievi-vsi-skoli-z-listopada-pracuvatimut-distancijno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341276-mau-u-listopadi-pocne-litati-do-telaviva-z-harkova-ta-dnipra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341276-mau-u-listopadi-pocne-litati-do-telaviva-z-harkova-ta-dnipra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341347-v-ukraini-zminuutsa-pravila-doroznogo-ruhu-zavlatsa-novi-znaki-ta-rozmitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341347-v-ukraini-zminuutsa-pravila-doroznogo-ruhu-zavlatsa-novi-znaki-ta-rozmitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341347-v-ukraini-zminuutsa-pravila-doroznogo-ruhu-zavlatsa-novi-znaki-ta-rozmitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341347-v-ukraini-zminuutsa-pravila-doroznogo-ruhu-zavlatsa-novi-znaki-ta-rozmitki.html


 

Населення України старіє і скорочується – 

експертка 

Населення України старіє, а народжуваність 
зменшується. Водночас економічна ситуація 

погіршується.

 

 

Гоцул: Через розслідування WADA може 

постати питання участі українців в Іграх-

2022 

Колишній заступник міністра молоді та спорту 
України, експрезидент легкоатлетичної 

федерації України Ігор Гоцул прокоментував 

розслідування Всесвітньої антидопінгової 

агенції (WADA) щодо антидопінгової служби 

України. 

 

 

У Фінляндії проведуть Дні українського 

кіно 

Посольство України у Фінляндії запросило на 

щорічний фестиваль Дні українського кіно, 
який відбудеться в Гельсінкі з 12 по 14 

листопада. 

 

У Житомирі школяр розробив метод 

створення сумки-холодильника в домашніх 

умовах 

Одинадцятикласник Житомирської 

загальноосвітньої школи №30 Максим Шатілов 
розробив метод, який допоможе створити 

сумку-холодильник у домашніх умовах.
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