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ТОП 

 

Зеленський обговорив із Блінкеном 

військово-оборонну співпрацю зі США 

Президент Володимир Зеленський обговорив з 

державним секретарем Сполучених Штатів 

Америки Ентоні Блінкеном ситуацію на сході 

України, питання військово-оборонної 

співпраці та викликів в енергетиці. 

 

 

Біля кордону України знаходяться майже 90 

тисяч військових РФ - Міноборони 

Міністерство оборони заявляє, що уважно 
відстежує ситуацію, яка склалась поблизу 

державного кордону України з РФ і на 

тимчасово окупованих територіях Криму та 

Донецької і Луганської областей. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343658-zelenskij-obgovoriv-iz-blinkenom-vijskovooboronnu-spivpracu-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343658-zelenskij-obgovoriv-iz-blinkenom-vijskovooboronnu-spivpracu-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343744-bila-kordonu-ukraini-znahodatsa-majze-90-tisac-vijskovih-rf-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343744-bila-kordonu-ukraini-znahodatsa-majze-90-tisac-vijskovih-rf-minoboroni.html


 

Пентагон стежить за ситуацією на кордоні 

РФ та України - речник 

Пентагон уважно стежить за ситуацією на тлі 
повідомлень про нове скупчення російських 

військ на кордоні з Україною. 

 

Зеленський ввів у дію персональні санкції 

РНБО за російські вибори в ОРДЛО та 

Криму 

Президент України Володимир Зеленський 
увів у дію рішення Ради національної безпеки і 

оборони про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій). 

 

 

Таран подав заяву про відставку 

Міністр оборони Андрій Таран подав до 

Апарату Верховної Ради заяву про відставку.

  

 

Рада ухвалила в першому читанні проєкт 

Держбюджету-2022 

Верховна Рада ухвалила постанову №6000-П 

"Про висновки та пропозиції до проєкту 
Закону України про Державний бюджет 

України на 2022 рік".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343210-pentagon-stezit-za-situacieu-na-kordoni-rf-ta-ukraini-recnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343210-pentagon-stezit-za-situacieu-na-kordoni-rf-ta-ukraini-recnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343276-zelenskij-vviv-u-diu-personalni-sankcii-rnbo-za-rosijski-vibori-v-ordlo-ta-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343276-zelenskij-vviv-u-diu-personalni-sankcii-rnbo-za-rosijski-vibori-v-ordlo-ta-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343276-zelenskij-vviv-u-diu-personalni-sankcii-rnbo-za-rosijski-vibori-v-ordlo-ta-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343276-zelenskij-vviv-u-diu-personalni-sankcii-rnbo-za-rosijski-vibori-v-ordlo-ta-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343674-taran-podav-zaavu-pro-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343674-taran-podav-zaavu-pro-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343470-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-proekt-derzbudzetu-na-2022-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343470-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-proekt-derzbudzetu-na-2022-rik.html


 

Медведчуку змінили домашній арешт на 

особисте зобов'язання у справі про 

держзраду 

Печерський райсуд столиці обрав запобіжний 

захід у вигляді особистого зобов'язання 

терміном до 31 грудня народному депутату від 

ОПЗЖ Віктору Медведчуку, 

 

 

Черга на вакцинацію, або Як розумнішає 

нація РЕПОРТАЖ 

Кореспондентка Укрінформу пробіглася 

київськими магазинами і поштовхалася в черзі 

на вакцинацію

 

Стало відоме ім’я бійця ЗСУ, який загинув 

сьогодні на сході України 

Веаслідок обстрілу російськими окупаційними 
військами в зоні проведення операції 

Об'єднаних сил загинув військовослужбовець 

128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської 

бригади Сергій Єлисєєв.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський і генсек НАТО обговорили 

ситуацію на сході України 

Президент Володимир Зеленський у Глазго на 
полях кліматичної конференції зустрівся з 

генеральним секретарем НАТО Єнсом 

Столтенбергом та обговорив з ним розвиток 

безпекової ситуації на сході України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343374-medvedcuku-zminili-domasnij-arest-na-osobiste-zobovazanna-u-spravi-pro-derzzradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343374-medvedcuku-zminili-domasnij-arest-na-osobiste-zobovazanna-u-spravi-pro-derzzradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343374-medvedcuku-zminili-domasnij-arest-na-osobiste-zobovazanna-u-spravi-pro-derzzradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343374-medvedcuku-zminili-domasnij-arest-na-osobiste-zobovazanna-u-spravi-pro-derzzradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343353-cerga-na-vakcinaciu-abo-ak-rozumnisae-nacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343353-cerga-na-vakcinaciu-abo-ak-rozumnisae-nacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343737-stalo-vidome-ima-bijca-zsu-akij-zaginuv-sogodni-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343737-stalo-vidome-ima-bijca-zsu-akij-zaginuv-sogodni-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343439-zelenskij-i-gensek-nato-obgovorili-situaciu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343439-zelenskij-i-gensek-nato-obgovorili-situaciu-na-shodi-ukraini.html


 

У Кремлі називають пересування військ 

біля кордонів України внутрішньою 

справою РФ 

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 

сказав, що пересування російської військової 

техніки та армійських підрозділів по території 

країни — це виключно справа Росії. 

 

Клімкін: Стурбованість ФРН і Франції 

застосуванням Bayraktar – це не випад у бік 

України 

Стурбованість Німеччини і Франції бойовим 
застосуванням у зоні проведення Операції 

об’єднаних сил безпілотного комплексу 

Bayraktar слід сприймати не як випад у бік 

України, а як бажання стримати ескалацію 

конфлікту.

 

 

Зеленський домовився з президентом 

Аргентини про обмін візитами 

Президенти України та Аргентини Володимир 

Зеленський і Альберто Фернандес обговорили 

питання двосторонніх відносин, ситуацію з 

пандемією COVID-19 й домовилися про обмін 

візитами.

 

 

Україна підписала зі Словаччиною 

декларацію про визнання європейської 

перспективи 

Україна та Словаччина підписали Декларацію 

про визнання європейської перспективи 

Української держави. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343399-u-kremli-nazivaut-peresuvanna-vijsk-bila-kordoniv-ukraini-vnutrisnou-spravou-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343399-u-kremli-nazivaut-peresuvanna-vijsk-bila-kordoniv-ukraini-vnutrisnou-spravou-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343399-u-kremli-nazivaut-peresuvanna-vijsk-bila-kordoniv-ukraini-vnutrisnou-spravou-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343399-u-kremli-nazivaut-peresuvanna-vijsk-bila-kordoniv-ukraini-vnutrisnou-spravou-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343181-klimkin-sturbovanist-frn-i-francii-zastosuvannam-bayraktar-ce-ne-vipad-u-bik-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343181-klimkin-sturbovanist-frn-i-francii-zastosuvannam-bayraktar-ce-ne-vipad-u-bik-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343181-klimkin-sturbovanist-frn-i-francii-zastosuvannam-bayraktar-ce-ne-vipad-u-bik-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343181-klimkin-sturbovanist-frn-i-francii-zastosuvannam-bayraktar-ce-ne-vipad-u-bik-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343394-zelenskij-domovivsa-z-prezidentom-argentini-pro-obmin-vizitami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343394-zelenskij-domovivsa-z-prezidentom-argentini-pro-obmin-vizitami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343475-ukraina-pidpisala-zi-slovaccinou-deklaraciu-pro-viznanna-evropejskoi-perspektivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343475-ukraina-pidpisala-zi-slovaccinou-deklaraciu-pro-viznanna-evropejskoi-perspektivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343475-ukraina-pidpisala-zi-slovaccinou-deklaraciu-pro-viznanna-evropejskoi-perspektivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343475-ukraina-pidpisala-zi-slovaccinou-deklaraciu-pro-viznanna-evropejskoi-perspektivi.html


 

Делегація збройних сил Швеції відвідала 

Авдіївку ФОТО 

До району проведення операції Об'єднаних сил 
завітала делегація на чолі із директором 

Департаменту планування, політики та 

фінансування Головного штабу оборони

 

Росія провела навчання в окупованому 

Криму 

Чергові сили протиповітряної оборони (ППО) 

Чорноморського флоту РФ провели в 

окупованому Криму, а також Новоросійську 

навчання з прикриття

 

КОРОНАВІРУС 

 

Рада підтримала в першому читанні 

посилення покарання за підробку COVID-

сертифікатів 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт, що передбачає посилення 

покарання за підробку COVID-документів.

 

 

Понад 20 мільйонів доз вакцин будуть 

доступні українцям до кінця року – UNICEF 

Зростання захворюваності та смертності 

внаслідок COVID-19 свідчить про серйозну 
трансмісію вірусу, проте темпи вакцинації 

вселяють надію, а до кінця року в Україні 

будуть доступні близько 20 млн вакцин.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343583-delegacia-zbrojnih-sil-svecii-vidvidala-avdiivku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343583-delegacia-zbrojnih-sil-svecii-vidvidala-avdiivku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343572-rosia-provela-navcanna-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343572-rosia-provela-navcanna-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343685-rada-pidtrimala-v-persomu-citanni-posilenna-pokaranna-za-pidrobku-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343685-rada-pidtrimala-v-persomu-citanni-posilenna-pokaranna-za-pidrobku-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343685-rada-pidtrimala-v-persomu-citanni-posilenna-pokaranna-za-pidrobku-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343685-rada-pidtrimala-v-persomu-citanni-posilenna-pokaranna-za-pidrobku-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343647-ponad-20-miljoniv-doz-vakcin-budut-dostupni-ukraincam-do-kinca-roku-unicef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343647-ponad-20-miljoniv-doz-vakcin-budut-dostupni-ukraincam-do-kinca-roku-unicef.html


 

Мобільний шпиталь для COVID-хворих у 

Каховці заповнений майже на 50% ФОТО 

Мобільний шпиталь Державної служби 
надзвичайних ситуацій для хворих на COVID-

19 у Каховці, що на Херсонщині, заповнений 

майже на 50%.

 

 

Лікар - про штам Delta: Пацієнтам стає 

краще, а потім вони знову потрапляють у 

реанімацію 

Лікар Чернівецької міської лікарні №1, яка 
приймає хворих із COVID-19, розповів про 

агресивність циркулюючого штаму "Дельта". 

Зокрема, деякі пацієнти, стан яких 

покращується, потім можуть знову потрапити 

до реанімації. 

 

 

Оформити COVID-сертифікат у «Дії» 

зможуть і власники старих паспортів – 

Мінцифри 

Власники небіометричних паспортів та 
паперових посвідок на проживання зможуть 

оформити в «Дії» цифровий COVID-

сертифікат. 

 

Вакцинуватися не готові 43% українців 
ОПИТУВАННЯ 

Уже вакцинувалися (зробили перше або друге 
щеплення) 36% респондентів серед дорослого 

населення України, ще 18% зазначили, що 

готові вакцинуватися, і 43% – не готові.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343666-mobilnij-spital-dla-covidhvorih-u-kahovci-zapovnenij-majze-na-50.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343666-mobilnij-spital-dla-covidhvorih-u-kahovci-zapovnenij-majze-na-50.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343577-likar-pro-stam-delta-pacientam-stae-krase-a-potim-voni-znovu-potraplaut-u-reanimaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343577-likar-pro-stam-delta-pacientam-stae-krase-a-potim-voni-znovu-potraplaut-u-reanimaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343577-likar-pro-stam-delta-pacientam-stae-krase-a-potim-voni-znovu-potraplaut-u-reanimaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343577-likar-pro-stam-delta-pacientam-stae-krase-a-potim-voni-znovu-potraplaut-u-reanimaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343483-oformiti-covidsertifikat-u-dii-zmozut-i-vlasniki-starih-pasportiv-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343483-oformiti-covidsertifikat-u-dii-zmozut-i-vlasniki-starih-pasportiv-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343483-oformiti-covidsertifikat-u-dii-zmozut-i-vlasniki-starih-pasportiv-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343483-oformiti-covidsertifikat-u-dii-zmozut-i-vlasniki-starih-pasportiv-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343406-vakcinuvatisa-ne-gotovi-43-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343406-vakcinuvatisa-ne-gotovi-43-ukrainciv.html


 

Як і де виправити помилки в COVID-

сертифікаті - роз’яснення Нацслужби 

здоров’я 

Дані про вакцинацію проти COVID-19 може 

виправити в записі лише лікар, який проводив 

щеплення.

 

УКРАЇНА 

 

Верещук заявляє, що очолити 

Мінреінтеграції їй запропонував Президент 

Президент Володимир Зеленський особисто 
запропонував народному депутату з фракції 

"Слуга народу" Ірині Верещук очолити 

Міністерство 

 

 

Ярош заявив, що його призначили 

радником Головнокомандувача ЗСУ 

Екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош 

призначений радником Головнокомандувача 
Збройних Сил України, генерал-лейтенанта 

Валерія Залужного.

 

 

ОПОРА оскаржує оголошення Терехова 

обраним мером Харкова 

Всеукраїнська громадянська мережа ОПОРА 

подала до Харківського міського 

тервиборчкому скарги на Новобаварську та 

Основ'янську територіальні виборчі комісії.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343433-ak-i-de-vipraviti-pomilki-v-covidsertifikati-rozasnenna-nacsluzbi-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343433-ak-i-de-vipraviti-pomilki-v-covidsertifikati-rozasnenna-nacsluzbi-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343433-ak-i-de-vipraviti-pomilki-v-covidsertifikati-rozasnenna-nacsluzbi-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343433-ak-i-de-vipraviti-pomilki-v-covidsertifikati-rozasnenna-nacsluzbi-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343263-veresuk-zaavlae-so-ocoliti-minreintegracii-ij-zaproponuvav-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343263-veresuk-zaavlae-so-ocoliti-minreintegracii-ij-zaproponuvav-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343292-aros-zaaviv-so-jogo-priznacili-radnikom-golovnokomanduvaca-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343292-aros-zaaviv-so-jogo-priznacili-radnikom-golovnokomanduvaca-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343749-opora-oskarzue-ogolosenna-terehova-obranim-merom-harkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343749-opora-oskarzue-ogolosenna-terehova-obranim-merom-harkova.html


 

Глава Мінекономіки Любченко написав 

заяву про відставку 

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр 
економіки Олексій Любченко подав заяву з 

проханням прийняти його відставку із займаної 

посади.

 

 

Саакашвілі звернувся до українських 

депутатів 

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі 
написав з в’язниці звернення до депутатів 

Верховної Ради України, в якому розповів про 

свій стан та причини поїздки до Грузії. 

 

Комітет Ради рекомендує підтримати 

звільнення Резнікова 

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованих територій у Донецькій, Луганській 

областях та

 

 

Рада планує розглянути завтра відставку 

п'ятьох міністрів 

Верховна Рада у середу, 3 листопада, розгляне 

низку урядових кадрових питань. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343258-glava-minekonomiki-lubcenko-napisav-zaavu-pro-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343258-glava-minekonomiki-lubcenko-napisav-zaavu-pro-vidstavku.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343718-rada-planue-rozglanuti-zavtra-vidstavku-patoh-ministriv.html


 

Довибори в Раду: на Херсонщині переміг 

кандидат від «Слуги народу» Козир 

Кандидат від партії «Слуга народу» Сергій 
Козир здобув перемогу на проміжних 

парламентських виборах в одномандатному 

виборчому окрузі № 184 (Херсонська область). 

 

Зеленський і «Слуга народу» очолюють 

президентський і парламентський рейтинги 
ОПИТУВАННЯ  

Якби найближчим часом відбулися вибори 

Президента, то 25,1% українців проголосували 
б за чинного главу держави Володимира 

Зеленського

ЕКОНОМІКА 

 

Україна і Шрі-Ланка планують 

започаткувати міжурядову економічну 

комісію – Зеленський 

Президенти України Володимир Зеленський та 

Шрі-Ланки Готабая Раджапакса домовилися 
започаткувати двосторонню міжурядову 

економічну комісію.

 

 

Білорусь почала постачати електроенергію 

в Україну в рамках аварійної допомоги 

Білорусь 2 листопада відновила постачання 

електроенергії в Україну. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343290-dovibori-v-radu-na-hersonsini-peremig-kandidat-vid-slugi-narodu-kozir.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343695-bilorus-pocala-postacati-elektroenergiu-v-ukrainu-v-ramkah-avarijnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343695-bilorus-pocala-postacati-elektroenergiu-v-ukrainu-v-ramkah-avarijnoi-dopomogi.html


 

Енергоодиниці замість кубометрів: Рада 

ухвалила закон про зміну системи обліку 

газу 

Верховна Рада у другому читанні ухвалила 

законопроєкт №2553 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження на

 

 

НАЗК назвало ТОП-15 корупційних ризиків 

у держкомпаніях на прикладі 

Укроборонпрому ВІДЕО 

НАЗК представило дослідження про 

корупційні ризики на державних 

підприємствах на прикладі Укроборонпрому.

 

АМКУ перевірить учасників аукціону з 

приватизації «Більшовика» 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

перевірить дотримання законодавства про 

захист економічної конкуренції учасниками 

аукціону з

 

Експерт дав поради власникам землі, які 

хочуть продати ділянки ВІДЕО 

Начальник Центрального міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції Кирило 

Міненко радить українцям перед продажем 

земельної ділянки 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343731-energoodinici-zamist-kubometriv-rada-uhvalila-zakon-pro-zminu-sistemi-obliku-gazu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343547-nazk-nazvalo-top15-korupcijnih-rizikiv-u-derzkompaniah-na-prikladi-ukroboronpromu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343625-amku-perevirit-ucasnikiv-aukcionu-z-privatizacii-bilsovika.html
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На ЧАЕС випробували корейські технології 

поводження з радіоактивними матеріалами 
ФОТО 

З 25 жовтня по 2 листопада Чорнобильську 

АЕС відвідали експерти Корейського науково-
дослідного інституту атомної енергії (KAERI), 

які взяли

  

 

Майже 60% вважають, що газова криза в 

Європі не має впливати на їхні платіжки 
ОПИТУВАННЯ 

Близько 60% українців переконані, що за 

умови зростання цін на газ в Європі тарифи в 

Україні зростати не повинні.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Росія тримає у в'язниці або під домашнім 

арештом 12 кримських журналістів 

В окупованому Криму 12 журналістів – 
громадян України перебувають у російських 

в’язницях або під домашнім арештом.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

НАБУ оголосило у розшук одеського 

бізнесмена Галантерника 

Національне антикорупційне бюро оголосило в 
розшук бізнесмена Володимира Галантерника, 

якому інкримінують причетність до створення 

злочинної організації в Одесі, яка завдала 
збитків територіальній громаді обсягом 689 

млн грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343690-na-caes-viprobuvali-korejski-tehnologii-povodzenna-z-radioaktivnimi-materialami.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343589-majze-60-vvazaut-vvazaut-so-gazova-kriza-v-evropi-ne-mae-vplivati-na-ihni-platizki.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343509-nabu-ogolosilo-u-rozsuk-odeskogo-biznesmena-galanternika.html


 

ЄСПЛ почав розгляд скарги Януковича 

проти України 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 
почав розглядати скаргу експрезидента Віктора 

Януковича проти України. 

 

Вбивство журналіста Комарова: у справі 

допитали майже 1700 свідків, підозрюваних 

немає 

Розслідування вбивства журналіста Вадима 
Комарова у Черкасах у 2019 році триває, 

підозрюваних наразі немає.

 

 

Поліція встановила кількох причетних до 

нападу на журналістів телеканалу «НАШ» 

Правоохоронці встановили низку осіб у справі 

щодо нападу на журналістів телеканалу 

“НАШ”, який стався 30 жовтня у Сумах. 

 

Справу про напад на журналістів «Схем» в 

Укрексімбанку направили до суду 

Прокуратура направила до суду 
обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, 

яким інкримінують перешкоджання роботі 

журналістів програми «Схеми».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343723-espl-pocav-rozglad-skargi-anukovica-proti-ukraini.html
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На мітинги «антиваксерів» у Сумах 

поскаржилися в СБУ 

Сумська обласна держадміністрація звернулася 
до Служби безпеки України із повідомленням 

про дії так званих антивакцинаторів, які 

організовують в обласному центрі мітинги і 

зривають заходи з вакцинації. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Байрактари у «війні за Північний потік» 

Як маніпулювали проросійські медіа за 

тиждень 25-31 жовтня 

 

 

Зовнішнє управління Росією: міжнародний 

досвід та місія України АНАЛІТИКА 

Унікальне покликання України як 

цивілізаційного суб’єкта полягає у виконанні 

щодо сусідньої Росії стратегічної місії

 

«Пластик-фантастик» з майстерні 

ресайклінгу 

Чернігівські екоактивісти навчилися 

перетворювати пластикове сміття хоч на вази, 

хоч на дитячі іграшки

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343739-na-mitingi-antivakseriv-u-sumah-poskarzilisa-v-sbu.html/
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Рада ухвалила закон щодо прискореної 

реєстрації ліків 

Верховна Рада ухвалила закон щодо державної 
реєстрації лікарських засобів, який дозволяє 

застосовувати окремі ліки за процедурою 

екстреного використання. 

 

«Мале карпатське коло» з’єднає три 

європейські країни навколо ключових 

курортних точок Карпат 

Проєкт «Мале карпатське коло» з’єднає три 
європейські країни – Україну, Польщу та 

Румунію –навколо ключових курортних точок 

Карпат. 

 

Рада розблокувала діяльність агентства, що 

акредитує виші і «полює» на плагіат 

Верховна Рада ухвалила зміни до деяких 

законів щодо функціонування Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 

Оприлюднили графік проведення ЗНО у 

2022 році 

Український центр оцінювання якості освіти 

(УЦОЯО) оприлюднив графік проведення 

основної сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2022 році.
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Штрафи за перевищення швидкості: у 

водіїв-боржників забиратимуть авто 

У водіїв-боржників, які не сплачують штрафи 
за суттєве перевищення швидкості на міських 

автошляхах, Державна виконавча служба 

вилучатиме транспортні засоби.

 

 

На «Площі зірок» відкрили іменну зірку 

Еліни Світоліної ФОТО 

Українська тенісистка також отримала орден 

княгині Ольги за заслуги 3-го ступеня.

 

Фільм «Хід короля» за Цвейгом вийде в 

український прокат у грудні 

В українських кінотеатрах 9 грудня вийде 
стрічка «Хід короля» за мотивами світового 

бестселера Стефана Цвейга.

 

 

В Україні почали прийом документів від 

молодих композиторів на премію 

Ревуцького 

Державне агентство України з питань мистецтв 

та мистецької освіти розпочало приймати 

документи на здобуття премії імені Левка 

Ревуцького.
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