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ТОП 

 

Зеленський виступив на кліматичній 

конференції ООН в Глазго ВІДЕО 

Президент Володимир Зеленський 
переконаний, що для подолання глобального 
кліматичного потепління потрібне глобальне 

потепління у відносинах держав у світі. 

 

У МЗС відповіли на заяву Лаврова про 

«втягування Москви в силові дії» 

Україна очікує, що Росія припинить мислити 

категоріями війни, виконає домовленості 
паризького саміту лідерів Нормандського 
формату і погодиться на нову зустріч.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342894-zelenskij-vistupae-na-klimaticnij-konferencii-oon-v-glazgo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342894-zelenskij-vistupae-na-klimaticnij-konferencii-oon-v-glazgo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342862-u-mzs-vidpovili-na-zaavu-lavrova-pro-vtaguvanna-moskvi-v-silovi-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342862-u-mzs-vidpovili-na-zaavu-lavrova-pro-vtaguvanna-moskvi-v-silovi-dii.html


 

 

«Слуга народу» підтримала кандидатуру 

Штучного на посаду керівника Апарату ВР 

Народні депутати від фракції "Слуга народу" 
підтримали пропозицію висунути кандидатуру 

чинного першого заступника начальника 
Управління державної охорони Вячеслава 
Штучного на посаду керівника Апарату 
Верховної Ради. 

 

У ДТП на Кіровоградщині загинув тренер з 

карате та троє його вихованців – ЗМІ ВІДЕО 

При зіткненні автомобіля КІА Sportage з 
вантажівкою Renault, яке сталося в ніч проти 
понеділка на Кіровоградщині, загинули тренер 
з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та 
троє його вихованців. 

 

У «червоних» зонах посилять перевірки 

COVID-сертифікатів 

На нараді під головуванням Прем’єр-міністра 
Дениса Шмигаля щодо протидії поширенню 
коронавірусної хвороби COVID-19 та 
дотримання карантинних

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Берлін отримав від Москви «російське 

бачення» зустрічі «Норманді» на рівні 

міністрів 

У МЗС Німеччини отримали пропозиції 
Москви стосовно російського бачення зустрічі 
міністрів закордонних справ

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342981-sluga-narodu-pidtrimala-kandidaturu-stucnogo-na-posadu-kerivnika-aparatu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342981-sluga-narodu-pidtrimala-kandidaturu-stucnogo-na-posadu-kerivnika-aparatu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342736-u-dtp-na-kirovogradsini-zaginuv-trener-z-karate-ta-troe-jogo-vihovanciv-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342736-u-dtp-na-kirovogradsini-zaginuv-trener-z-karate-ta-troe-jogo-vihovanciv-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342686-u-cervonih-zonah-posilat-perevirki-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342686-u-cervonih-zonah-posilat-perevirki-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342739-berlin-otrimav-vid-moskvi-rosijske-bacenna-zustrici-normandi-na-rivni-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342739-berlin-otrimav-vid-moskvi-rosijske-bacenna-zustrici-normandi-na-rivni-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342739-berlin-otrimav-vid-moskvi-rosijske-bacenna-zustrici-normandi-na-rivni-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342739-berlin-otrimav-vid-moskvi-rosijske-bacenna-zustrici-normandi-na-rivni-ministriv.html


 

США провели міжнародні консультації 

через скупчення сил РФ біля України – 

Білий дім 

Адміністрація США провела консультації із 
союзними країнами щодо ситуації безпеки на 
кордонах України, де Росія знову стягує свої 

війська. 

 

 

Кліматична конференція ООН: Зеленський 

у Глазго провів низку зустрічей ФОТО 

Президент України Володимир Зеленський 
поспілкувався з низкою лідерів іноземних 
держав та керівниками європейських 

політичних і фінансових інституцій на полях 
Конференції ООН з питань зміни клімату 
COP26 у Глазго. 

 

Зеленський подякував прем’єру Греції за 

участь у Кримській платформі 

У Глазго, де під егідою ООН проходить 

кліматична конференція СОР-26, у якій бере 
участь і Україна, Президент Володимир 
Зеленський подякував 

 

Україна на кліматичному саміті 

протидіятиме спробам Росії легалізувати 

окупацію Криму - Стефанішина 

Представники української делегації на всіх 
заходах порядку денного Конференції ООН з 
питань зміни клімату COP26 обстоюватимуть 
позицію щодо неможливості включення 
тимчасово окупованої території України у 
звіти Російської Федерації. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342962-ssa-proveli-miznarodni-konsultacii-cerez-skupcenna-sil-rf-bila-ukraini-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342962-ssa-proveli-miznarodni-konsultacii-cerez-skupcenna-sil-rf-bila-ukraini-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342962-ssa-proveli-miznarodni-konsultacii-cerez-skupcenna-sil-rf-bila-ukraini-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342962-ssa-proveli-miznarodni-konsultacii-cerez-skupcenna-sil-rf-bila-ukraini-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342966-klimaticna-konferencia-oon-zelenskij-u-glazgo-proviv-nizku-zustricej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342966-klimaticna-konferencia-oon-zelenskij-u-glazgo-proviv-nizku-zustricej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342964-zelenskij-podakuvav-premeru-grecii-za-ucast-u-krimskij-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342964-zelenskij-podakuvav-premeru-grecii-za-ucast-u-krimskij-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342745-ukraina-na-klimaticnomu-samiti-protidiatime-sprobam-rosii-legalizuvati-okupaciu-krimu-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342745-ukraina-na-klimaticnomu-samiti-protidiatime-sprobam-rosii-legalizuvati-okupaciu-krimu-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342745-ukraina-na-klimaticnomu-samiti-protidiatime-sprobam-rosii-legalizuvati-okupaciu-krimu-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342745-ukraina-na-klimaticnomu-samiti-protidiatime-sprobam-rosii-legalizuvati-okupaciu-krimu-stefanisina.html


 

Флагман Шостого флоту ВМС США прямує 

у Чорне море ІНФОГРАФІКА 

Який він, які його можливості, особливості, де 
виконував завдання

 

 

Санду пояснила росЗМІ свою участь у 

Кримській платформі, а не в саміті СНД 

Президент Молдови Мая Санду пояснила свою 
особисту присутність на саміті Кримської 
платформи 23 серпня у Києві додатковим 

підтвердженням 

 

МЗС відреагувало на ліквідацію в Росії 

організацій української меншини 

Міністерство закордонних справ України 

висловило протест у зв’язку із триваючим 
наступом російської влади на права

 

Україна та Казахстан активізують 

співпрацю у військовій сфері 

Україна та Казахстан домовилися активізувати 
військове співробітництво, зокрема, у сфері 
військової освіти, ремонту літаків та утилізації 
боєприпасів.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3342891-flagman-sostogo-flotu-vms-ssa-pramue-u-corne-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3342891-flagman-sostogo-flotu-vms-ssa-pramue-u-corne-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342678-sandu-poasnila-roszmi-svou-ucast-u-krimskij-platformi-a-ne-v-samiti-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342678-sandu-poasnila-roszmi-svou-ucast-u-krimskij-platformi-a-ne-v-samiti-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342777-mzs-vidreaguvalo-na-likvidaciu-v-rosii-organizacij-ukrainskoi-mensini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342777-mzs-vidreaguvalo-na-likvidaciu-v-rosii-organizacij-ukrainskoi-mensini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342700-ukraina-ta-kazahstan-aktivizuut-spivpracu-u-vijskovij-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342700-ukraina-ta-kazahstan-aktivizuut-spivpracu-u-vijskovij-sferi.html


КОРОНАВІРУС 

 

У «червоній» карантинній зоні - Київ та 15 

областей ТАБЛИЦЯ 

Станом на 1 листопада в червоній зоні 

епідемічної небезпеки, окрім Києва, 15 
регіонів; у жовтій зоні епіднебезпеки дві 
області - Закарпатська та Кіровоградська. 

 

 

Рівень COVID-госпіталізацій, що зростав 

три місяці, вийшов на «плато» - Ляшко 
ВІДЕО  

Міністерство охорони здоров'я проведе 
селекторну нараду з регіонами щодо 
забезпечення безперебійної роботи пунктів та 
центрів щепелення проти COVID-19 у зв'язку з 
підвищенним попитом на вакцинацію серед 
громадян. 

 

 

Пік COVID-19 в Україні триматиметься ще 

до двох тижнів – МОЗ 

Міністерство охорони здоров'я очікує пікові 
показники захворюваності на COVID-19 ще 
протягом двох тижнів. 

 

 

У готелях «Київ» та «Національний» 

планують відкрити пункти COVID-

вакцинації 

У готелях “Київ” та “Національний”, які 
перебувають в управлінні Верховної Ради, 
буде відкрито пункти від COVID-19. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342477-u-cervonij-karantinnij-zoni-kiiv-ta-15-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342477-u-cervonij-karantinnij-zoni-kiiv-ta-15-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342577-riven-gospitalizacij-so-zrostav-tri-misaci-vijsov-na-plato-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342577-riven-gospitalizacij-so-zrostav-tri-misaci-vijsov-na-plato-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342577-riven-gospitalizacij-so-zrostav-tri-misaci-vijsov-na-plato-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342577-riven-gospitalizacij-so-zrostav-tri-misaci-vijsov-na-plato-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342889-pik-covid19-v-ukraini-trimatimetsa-se-do-dvoh-tizniv-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342889-pik-covid19-v-ukraini-trimatimetsa-se-do-dvoh-tizniv-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342556-u-gotelah-kiiv-ta-nacionalnij-planuut-vidkriti-punkti-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342556-u-gotelah-kiiv-ta-nacionalnij-planuut-vidkriti-punkti-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342556-u-gotelah-kiiv-ta-nacionalnij-planuut-vidkriti-punkti-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342556-u-gotelah-kiiv-ta-nacionalnij-planuut-vidkriti-punkti-covidvakcinacii.html


 

Мінцифри тестує у «Дії» COVID-

сертифікати на підставі аналізу ПЛР: як 

долучитись 

Міністерство цифрової трансформації з 1 
листопада спільно з Міністерством охорони 
здоров’я та Національною службою здоров’я 

запускає бета-тестування COVID-сертифікатів 
на підставі ПЛР-тестів у застосунку Дія. 

 

Підробка COVID-сертифікатів: 

законопроєкт про кримінальне покарання 

пройшов комітет ВР 

Комітет Верховної Ради з питань 
правоохоронної діяльності рекомендує 

парламенту ухвалити в першому читанні

 

Глава МОЗ назвав єдине абсолютне 

протипоказання до COVID-вакцинації ВІДЕО 

Єдиним абсолютним протипоказанням до 
вакцинації проти COVID-19 є анафілактична 
реакція на перше щеплення ковід-вакциною, 
всі інші протипоказання встановлює лікар. 

 

 

Як отримати COVID-сертифікат, коли 

вакцинувався за кордоном – роз’яснення 

МОЗ 

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, 
що українці, які були щеплені від COVID-19 за 

кордоном, можуть отримати Міжнародне 
свідоцтво про вакцинацію у свого сімейного 
лікаря.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343003-mincifri-testue-u-dii-covidsertifikati-na-pidstavi-analizu-plr-ak-dolucitis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343003-mincifri-testue-u-dii-covidsertifikati-na-pidstavi-analizu-plr-ak-dolucitis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343003-mincifri-testue-u-dii-covidsertifikati-na-pidstavi-analizu-plr-ak-dolucitis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343003-mincifri-testue-u-dii-covidsertifikati-na-pidstavi-analizu-plr-ak-dolucitis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342748-pidrobka-covidsertifikativ-zakonoproekt-pro-kriminalne-pokaranna-projsov-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342748-pidrobka-covidsertifikativ-zakonoproekt-pro-kriminalne-pokaranna-projsov-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342748-pidrobka-covidsertifikativ-zakonoproekt-pro-kriminalne-pokaranna-projsov-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342748-pidrobka-covidsertifikativ-zakonoproekt-pro-kriminalne-pokaranna-projsov-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342593-glava-moz-nazvav-edine-absolutne-protipokazanna-do-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342593-glava-moz-nazvav-edine-absolutne-protipokazanna-do-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342946-ak-otrimati-covidsertifikat-koli-vakcinuvavsa-za-kordonom-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342946-ak-otrimati-covidsertifikat-koli-vakcinuvavsa-za-kordonom-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342946-ak-otrimati-covidsertifikat-koli-vakcinuvavsa-za-kordonom-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342946-ak-otrimati-covidsertifikat-koli-vakcinuvavsa-za-kordonom-rozasnenna-moz.html


 

Ткаченко зібрав добірку фейків про COVID-

вакцинацію 

Міністр культури та інформаційної політики 
Олександр Ткаченко зібрав найпоширеніші 
фейки про вакцинацію від коронавірусу.

 

 

Український лоукостер разом із квитком на 

літак пропонує замовити COVID-тест 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 
запускає сервіс для замовлення ПЛР-тесту 
та/або швидкого антиген-тесту під час 

бронювання квитків на сайті авіакомпанії.

 

УКРАЇНА 

 

Віцепрем’єр Уруський написав заяву на 

звільнення 

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань 
стратегічних галузей промисловості Олег 
Уруський подав заяву про звільнення за 
власним бажанням.

 

 

Судова реформа: у ВРП заявляють, що 

через дії Етичної ради можуть зупинити 

роботу 

В.о. голови Вищої ради правосуддя Олексій 
Маловацький заявив, що ВРП зупинить 
роботу, якщо діяльність Етичної ради не 
відповідатиме Конституції України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342707-tkacenko-zibrav-dobirku-fejkiv-pro-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342707-tkacenko-zibrav-dobirku-fejkiv-pro-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342783-ukrainskij-loukoster-razom-iz-kvitkom-na-litak-proponue-zamoviti-test-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342783-ukrainskij-loukoster-razom-iz-kvitkom-na-litak-proponue-zamoviti-test-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342632-vicepremer-uruskij-napisav-zaavu-na-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342632-vicepremer-uruskij-napisav-zaavu-na-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342785-sudova-reforma-u-vrp-zaavlaut-so-cerez-dii-eticnoi-radi-mozut-zupiniti-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342785-sudova-reforma-u-vrp-zaavlaut-so-cerez-dii-eticnoi-radi-mozut-zupiniti-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342785-sudova-reforma-u-vrp-zaavlaut-so-cerez-dii-eticnoi-radi-mozut-zupiniti-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342785-sudova-reforma-u-vrp-zaavlaut-so-cerez-dii-eticnoi-radi-mozut-zupiniti-robotu.html


 

Фракція «Слуга народу» обрала Арахамії 

першого заступника 

Фракція "Слуга народу" обрала народного 
депутата Андрія Мотовиловця на посаду 
першого заступника голови фракції замість 
призначеного першим віцеспікером Верховної 

Ради Олександра Корнієнка. 

 

Довибори в Раду: на Черкащині та 

Херсонщині лідирують кандидати від 

«Слуги народу» - ЦВК 

На проміжних виборах народних депутатів в 
одномандатному виборчому окрузі № 184 
(Херсонська область) попередньо перемогу 
здобуває Сергій

 

 

В ОП пояснили, чи є закон про олігархів 

«безболісним» для Коломойського 

Радник керівника Офісу Президента Михайло 
Подоляк розраховує, що включення особи до 
реєстру олігархів впливатиме на її репутацію 
на зовнішніх і внутрішніх ринках та 
спонукатиме обирати між видом діяльності.

 

 

Наглядова рада УКФ не може висунути 

кандидатуру на голову фонду 

Наглядова рада Українського культурного 
фонду наразі перебуває в ситуації, коли не 
може висунути кандидатури для розгляду 
Міністерством культури та інформаційної 
політики для затвердження голови фонду.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342986-frakcia-sluga-narodu-obrala-arahamii-persogo-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342986-frakcia-sluga-narodu-obrala-arahamii-persogo-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342725-dovibori-v-radu-na-cerkasini-ta-hersonsini-lidiruut-kandidati-vid-slugi-narodu-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342725-dovibori-v-radu-na-cerkasini-ta-hersonsini-lidiruut-kandidati-vid-slugi-narodu-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342725-dovibori-v-radu-na-cerkasini-ta-hersonsini-lidiruut-kandidati-vid-slugi-narodu-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342725-dovibori-v-radu-na-cerkasini-ta-hersonsini-lidiruut-kandidati-vid-slugi-narodu-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342720-v-op-poasnili-ci-e-zakon-pro-oligarhiv-bezbolisnim-dla-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342720-v-op-poasnili-ci-e-zakon-pro-oligarhiv-bezbolisnim-dla-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3342911-nagladova-rada-ukf-ne-moze-visunuti-kandidaturu-na-golovu-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3342911-nagladova-rada-ukf-ne-moze-visunuti-kandidaturu-na-golovu-fondu.html


 

Рада візьметься за кадрові питання 3 і 4 

листопада — Стефанчук 

Верховна Рада розглядатиме питання кадрових 
змін в уряді у середу і четвер, 3 і 4 листопада.

 

На Банковій пояснили, навіщо телеканалу 

«ДОМ» активна реклама 

Активна промокампанія телеканалу «Дом» 
пов’язана з необхідністю ширшого 
інформування про проблематику внутрішньо 

переміщених осіб, тимчасово окупованих 
територій і спрямована на збільшення 
переглядів.

 

 

Українська розвідка не підтверджує 

перекидання військ Росії до державного 

кордону ВІДЕО 

Головне управління розвідки Міністерства 
оборони України не зафіксувало додаткове 
перекидання російських підрозділів, озброєння 
та військової техніки

 

ЕКОНОМІКА 

 

Виробництво Bayraktar в Україні є справою 

місяців, не років - посол у Туреччині 

Запуск повного циклу виробництва БПЛА 

"Байрактар" буде реалізовано в 
короткостроковій перспективі - це справа 
місяців, не років. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342658-rada-vizmetsa-za-kadrovi-pitanna-3-i-4-listopada-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342658-rada-vizmetsa-za-kadrovi-pitanna-3-i-4-listopada-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342798-na-bankovij-poasnili-naviso-telekanalu-dom-aktivna-reklama.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342798-na-bankovij-poasnili-naviso-telekanalu-dom-aktivna-reklama.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3342848-ukrainska-rozvidka-ne-pidtverdzue-perekidanna-vijsk-rosii-do-derzavnogo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3342848-ukrainska-rozvidka-ne-pidtverdzue-perekidanna-vijsk-rosii-do-derzavnogo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3342848-ukrainska-rozvidka-ne-pidtverdzue-perekidanna-vijsk-rosii-do-derzavnogo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3342848-ukrainska-rozvidka-ne-pidtverdzue-perekidanna-vijsk-rosii-do-derzavnogo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342668-virobnictvo-bayraktar-v-ukraini-e-spravou-misaciv-ne-rokiv-posol-u-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342668-virobnictvo-bayraktar-v-ukraini-e-spravou-misaciv-ne-rokiv-posol-u-tureccini.html


 

Газпром зменшив транзит через Україну 

майже до половини обсягів за контрактом - 

Оператор ГТС 

Із 1 листопада російський Газпром зменшив 
транзит газу в держави Європейського Союзу 
через Україну до 57 млн кубометрів на добу, 

тоді як 

 

 

Україна має право вимагати компенсацій, 

якщо РФ припинить транзит газу – депутат 

Європарламенту 

Україна має законне право вимагати 
компенсацій або гарантій від партнерів на 

Заході, якщо Росія припинить транзит газу 
через її територію. 

 

 

Оператор ГТС України готовий 

запропонувати потужності для 

транспортування газу до Угорщини 

ТОВ «Оператор газотранспортної системи 
України» (ОГТСУ) готове запропонувати 

потужності для транспортування газу до 
Угорщини, аби мінімізувати наслідки аварії на 
продовженні трубопроводу «Турецький потік». 

 

 

Стартова ціна газу на біржі знизилась на 6% 

За період 25-29 жовтня стартові ціни 
природного газу на Українській енергетичній 
біржі (УЕБ) зменшилися на 6%.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342764-gazprom-zmensiv-tranzit-cerez-ukrainu-majze-do-polovini-obsagiv-za-kontraktom-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342764-gazprom-zmensiv-tranzit-cerez-ukrainu-majze-do-polovini-obsagiv-za-kontraktom-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342764-gazprom-zmensiv-tranzit-cerez-ukrainu-majze-do-polovini-obsagiv-za-kontraktom-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342764-gazprom-zmensiv-tranzit-cerez-ukrainu-majze-do-polovini-obsagiv-za-kontraktom-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342796-ukraina-mae-pravo-vimagati-kompensacij-akso-rf-pripinit-tranzit-gazu-deputat-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342796-ukraina-mae-pravo-vimagati-kompensacij-akso-rf-pripinit-tranzit-gazu-deputat-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342796-ukraina-mae-pravo-vimagati-kompensacij-akso-rf-pripinit-tranzit-gazu-deputat-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342796-ukraina-mae-pravo-vimagati-kompensacij-akso-rf-pripinit-tranzit-gazu-deputat-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342769-operator-gts-ukraini-gotovij-zaproponuvati-potuznosti-dla-transportuvanna-gazu-do-ugorsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342769-operator-gts-ukraini-gotovij-zaproponuvati-potuznosti-dla-transportuvanna-gazu-do-ugorsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342769-operator-gts-ukraini-gotovij-zaproponuvati-potuznosti-dla-transportuvanna-gazu-do-ugorsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342769-operator-gts-ukraini-gotovij-zaproponuvati-potuznosti-dla-transportuvanna-gazu-do-ugorsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342864-startova-cina-gazu-na-birzi-znizilas-na-6.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342864-startova-cina-gazu-na-birzi-znizilas-na-6.html


 

У Глазго організували дискусію стосовно 

підходів до декарбонізації в Україні 

На українській панелі саміту в Глазго 
представники вітчизняного бізнесу та уряду 
України обговорили підходи до декарбонізації 
в різних секторах економіки.

 

 

Зеленський обговорив з еміром Катару 

постачання скрапленого газу в Україну 

Президент Володимир Зеленський обговорив з 
еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом 
Аль Тані питання

 

Україна приєдналась до спільної системи 

маршрутних зборів Євроконтролю 

Україна з 1 листопада долучилась до спільної 
системи маршрутних зборів Євроконтролю, що 

стало завершальним етапом інкорпорування 
кращих 

 

У розвиток Луганщини за два роки 

залучили понад ₴11 мільярдів – Гайдай 

Луганська область за два роки зуміла залучити 
на розбудову своєї інфраструктури 11,13 
мільярда гривень.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342874-u-glazgo-organizuvali-diskusiu-stosovno-pidhodiv-do-dekarbonizacii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342874-u-glazgo-organizuvali-diskusiu-stosovno-pidhodiv-do-dekarbonizacii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342801-zelenskij-obgovoriv-z-emirom-kataru-postacanna-skraplenogo-gazu-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342801-zelenskij-obgovoriv-z-emirom-kataru-postacanna-skraplenogo-gazu-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342839-ukraina-priednalas-do-spilnoi-sistemi-marsrutnih-zboriv-evrokontrolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342839-ukraina-priednalas-do-spilnoi-sistemi-marsrutnih-zboriv-evrokontrolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342827-u-rozvitok-lugansini-za-dva-roki-zalucili-ponad-11-milardiv-gajdaj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342827-u-rozvitok-lugansini-za-dva-roki-zalucili-ponad-11-milardiv-gajdaj.html


 

Зернова корпорація поновлює виробництво 

борошна 

АТ «Державна продовольчо-зернова 
корпорація України» (ДПЗКУ) поновила 
виробництво борошна на Богданівецькому 
КХП. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова чекає на пояснення Грузії, чому 

адвокату Сакашвілі не дозволили в’їзд 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 
Людмила Денісова під час зустрічі із 
Надзвичайним і Повноважним Послом 
Республіки Грузія в Україні

 

 

Суд у РФ залишив чинним вирок трьом 

кримським татарам – від 12 до 17 років 
ФОТО  

Апеляційний військовий суд у м. Власиха 
Московської області (РФ) залишив у силі 
вирок учасникам красногвардійської групи 
"справи Хізб ут-Тахрір"

 

 

В окупованому Криму – нові масові 

затримання біля «військового суду» ФОТО  

В окупованому Криму нові масові затримання 
людей біля будівлі «Кримського гарнізонного 
військового суду». Поліцейські загнали в 
автобус 19 осіб, зокрема 7 жінок.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342899-zernova-korporacia-ponovlue-virobnictvo-borosna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342899-zernova-korporacia-ponovlue-virobnictvo-borosna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342977-denisova-cekae-na-poasnenna-gruzii-comu-advokatu-sakasvili-ne-dozvolili-vizd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342977-denisova-cekae-na-poasnenna-gruzii-comu-advokatu-sakasvili-ne-dozvolili-vizd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342972-sud-u-rf-zalisiv-cinnim-virok-trom-krimskim-tataram-vid-12-do-17-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342972-sud-u-rf-zalisiv-cinnim-virok-trom-krimskim-tataram-vid-12-do-17-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342972-sud-u-rf-zalisiv-cinnim-virok-trom-krimskim-tataram-vid-12-do-17-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342972-sud-u-rf-zalisiv-cinnim-virok-trom-krimskim-tataram-vid-12-do-17-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342688-v-okupovanomu-krimu-novi-masovi-zatrimanna-bila-vijskovogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342688-v-okupovanomu-krimu-novi-masovi-zatrimanna-bila-vijskovogo-sudu.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Поліція Києва після переслідування 

зупинила авто з народним депутатом 

У Києві на Столичному шосе поліція після 

переслідування зупинила автомобіль з 
народним депутатом.

 

Справу «керівника Юнармії» в Севастополі 

направили до суду 

До суду скерували обвинувальний акт 

стосовно «керівника регіонального штабу 
Юнармії» в тимчасово окупованому Криму.

 

 

Столичного ексчиновника підозрюють у 

недбалості - «забув» виділити майже два 

мільйони на субсидії 

Ексдиректора Департаменту соцполітики 
Київської міської державної адміністрації 
підозрюють у службовій недбалості, що 
призвела до втрати 1,9 млн грн субсидій.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Скіфське золото»: які експонати 

повернуться в Київ і чому РФ претендує і на 

колекцію, і на скіфську ДНК РЕПОРТАЖ 

Події останнього часу дали чималий імпульс 

для розвитку дослідницької скіфської теми 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342860-policia-kieva-pisla-peresliduvanna-zupinila-avto-z-narodnim-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342860-policia-kieva-pisla-peresliduvanna-zupinila-avto-z-narodnim-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342841-spravu-kerivnika-unarmii-v-sevastopoli-napravili-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3342841-spravu-kerivnika-unarmii-v-sevastopoli-napravili-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342950-stolicnogo-ekscinovnika-pidozruut-u-nedbalosti-zabuv-vidiliti-majze-dva-miljoni-na-subsidii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342950-stolicnogo-ekscinovnika-pidozruut-u-nedbalosti-zabuv-vidiliti-majze-dva-miljoni-na-subsidii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342950-stolicnogo-ekscinovnika-pidozruut-u-nedbalosti-zabuv-vidiliti-majze-dva-miljoni-na-subsidii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342950-stolicnogo-ekscinovnika-pidozruut-u-nedbalosti-zabuv-vidiliti-majze-dva-miljoni-na-subsidii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3342811-skifske-zoloto-aki-eksponati-povernutsa-v-kiiv-i-comu-rf-pretendue-i-na-kolekciu-i-na-skifsku-dnk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3342811-skifske-zoloto-aki-eksponati-povernutsa-v-kiiv-i-comu-rf-pretendue-i-na-kolekciu-i-na-skifsku-dnk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3342811-skifske-zoloto-aki-eksponati-povernutsa-v-kiiv-i-comu-rf-pretendue-i-na-kolekciu-i-na-skifsku-dnk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3342811-skifske-zoloto-aki-eksponati-povernutsa-v-kiiv-i-comu-rf-pretendue-i-na-kolekciu-i-na-skifsku-dnk.html


 

Репресії в Росії: чому політичних в'язнів 

зараз стільки ж, як у пізньому СРСР? 

Катування ув’язнених в РФ не тільки не 
припинилось, а й набуло нових жахливих 
форм, не сумісних з поняттям «цивілізована 
країна»

 

 

Розрахунок освітньої субвенції має бути 

справедливим для громад, а її обсяг повинен 

забезпечити гідну зарплату вчителям - 

Роман Єрмоличев, заступник міністра 

фінансів ІНТЕРВ'Ю 

Останнім часом у ЗМІ й соцмережах 
зʼявляються публікації, в яких інформація про 
розподіл освітньої субвенції, її розрахунок, 
фінансування, надане для кожної громади, 

подається 

 

Символи та геополітика, асоційовані 

труднощі та діалектика G-20 

Перше бойове застосування ЗСУ БПЛА 
Bayraktar та рішення апеляційного суду 

Амстердама щодо колекції скіфського

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Шевченківська премія-2022: назвали 

списки творів-претендентів 

Шевченківський комітет оприлюднив списки 
творів, поданих на здобуття премії 2022 року. 
Як повідомляє Укрінформ, списки 
опубліковані на сайті Комітету. 
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Будівельними е-послугами на порталі «Дія» 

задоволені 74% користувачів – Мінцифри 

Будівельними електронними послугами на 
порталі «Дія» задоволені 74% користувачів.

 

 

Київ – у десятці міст світу з найбруднішим 

повітрям 

Українська столиця у понеділок, 1 листопада, 

увійшла в десяток міст світу із найвищим 
показником забруднення повітря.

 

Укрзалізниця з 2 листопада відновлює 

курсування поїзда Мукачево – Будапешт 

АТ «Укрзалізниця» з 2 листопада у співпраці з 
Угорською державною залізницею (MAV) 
відновлює курсування пасажирського поїзда 
№33/34 Мукачево – Будапешт через Чоп та 
Захонь. 

 

В Україні стартувала Школа кар’єрного 

консультанта 

До всеукраїнського проєкту з профорієнтації та 
побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії», 
який вже охопив учнів 7-11 класів всіх шкіл 
України 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342734-budivelnimi-eposlugami-na-portali-dia-zadovoleni-74-koristuvaciv-mincifri.html
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Молоде подружжя з Івано-Франківська 

віддало свої весільні подарунки дітям 

Іграшки та одяг молодята передали Центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей. 

 

 

Хмельниччина пропонує мандрівникам сім 

замків для подорожей восени 

На Хмельниччині склали перелік із семи 
замків, які варто відвідати під час осінніх 

подорожей. 

 

 

Ломаченко - Коммі: оголошено дату та місце 

проведення бою 

Промоутерська компанія TopRank офіційно 
оголосила про те, що поєдинок українця 
Василя Ломаченка та Річарда Коммі з Гани 
відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку (США).
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