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ТОП 

 

Дуда підписав спецзакон про «стіну» з 

Білоруссю, РФ та Україною 

Президент Польщі Анджей Дуда підписав 

спецзакон про будівництво загородження на 

державному кордоні, який є зовнішнім 

кордоном ЄС (з Білоруссю, Росією та 

Україною). 

 

 

Даними про стягування своїх військ Росія 

відвертає увагу — експерт 

Інформація про стягування своїх військ до 
кордону України Росія намагається відвернути 

увагу світу від подій на інших напрямах. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3344205-duda-pidpisav-speczakon-pro-stinu-z-bilorussu-rf-ta-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3344205-duda-pidpisav-speczakon-pro-stinu-z-bilorussu-rf-ta-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3344445-danimi-pro-staguvanna-svoih-vijsk-rosia-vidvertae-uvagu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3344445-danimi-pro-staguvanna-svoih-vijsk-rosia-vidvertae-uvagu-ekspert.html


 

Рада звільнила п’ятьох міністрів  ФОТО 

Верховна Рада на пленарному засіданні 3 

листопада звільнила п’ятьох міністрів уряду 

Дениса Шмигаля.

 

 

Аварія літака у Росії: МЗС підтверджує, що 

на борту було двоє українців ФОТО 

На борту літака Ан-12, який розбився поблизу 
Іркутська в Російській Федерації, було двоє 

українців. 

 

Кабмін має декілька сценаріїв для 

опалювального сезону – Прем'єр 

З огляду на енергетичну кризу Кабінет 

Міністрів підготував кілька сценаріїв, які 
забезпечать стабільне проходження 

опалювального сезону.  

 

 

Заяви медиків-антиваксерів не 

відповідають доказовій медицині – Ляшко 

Міністерство охорони здоров'я провело зустріч 

із президією Української федерації 

професійних медичних об’єднань з приводу 
заяв окремих представників медичної 

спільноти, які дискредитують вакцинальну 

кампанію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3344152-rada-zvilnila-patoh-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3344152-rada-zvilnila-patoh-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344427-avaria-litaka-u-rosii-mzs-pidtverdzue-so-na-bortu-bulo-dvoe-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344427-avaria-litaka-u-rosii-mzs-pidtverdzue-so-na-bortu-bulo-dvoe-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344370-kabmin-mae-dekilka-scenariiv-prohodzenna-opaluvalnogo-sezonu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344370-kabmin-mae-dekilka-scenariiv-prohodzenna-opaluvalnogo-sezonu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3344456-lasko-zaavi-medikivantivakseriv-ne-vidpovidaut-dokazovij-medicini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3344456-lasko-zaavi-medikivantivakseriv-ne-vidpovidaut-dokazovij-medicini.html


 

Олександр Варунків, пульмонолог: Якщо 

висока температура не збивається п'ять 

днів - легені пошкоджені у 95% випадків 
ІНТЕРВ'Ю 

Уже третю хвилю пандемії пульмонолог 
Центру легеневих захворювань, доцент 
кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом 

професійних хвороб

 

 

Найгірший етап пандемії коронавірусу 

закінчиться уже 2022 року – науковці 

Науковці прогнозують, що пандемія може 

завершитися у низці країн вже наступного року 

та перейти у форму сезонної хвороби. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Конференція у Глазго засвідчила, який 

авторитет має Україна в світі – Кулеба 
ВІДЕО 

Кількість двосторонніх зустрічей Президента 

Володимира Зеленського у рамках 26-ї 

кліматичної конференції ООН СОР26 

спростовує голоси, які 

 

 

Членство України в НАТО є більш як 

реалістичним до 2030 року – посол Мельник 

Посол України у ФРН Андрій Мельник вважає 

реалістичним набуття Україною членства в 

Північноатлантичному альянсі та 
Європейському Союзі впродовж найближчого 

десятиліття. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344377-oleksandr-varunkiv-likarpulmonolog-centru-legenevih-zahvoruvan-ivanofrankivska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344377-oleksandr-varunkiv-likarpulmonolog-centru-legenevih-zahvoruvan-ivanofrankivska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344377-oleksandr-varunkiv-likarpulmonolog-centru-legenevih-zahvoruvan-ivanofrankivska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344377-oleksandr-varunkiv-likarpulmonolog-centru-legenevih-zahvoruvan-ivanofrankivska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3344266-najgirsij-etap-pandemii-koronavirusu-zakincitsa-uze-2022-roku-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3344266-najgirsij-etap-pandemii-koronavirusu-zakincitsa-uze-2022-roku-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344044-konferencia-u-glazgo-zasvidcila-akij-avtoritet-mae-ukraina-v-sviti-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344044-konferencia-u-glazgo-zasvidcila-akij-avtoritet-mae-ukraina-v-sviti-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344044-konferencia-u-glazgo-zasvidcila-akij-avtoritet-mae-ukraina-v-sviti-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344044-konferencia-u-glazgo-zasvidcila-akij-avtoritet-mae-ukraina-v-sviti-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344128-clenstvo-ukraini-v-nato-ta-evrosouzi-e-bils-ak-realisticnim-do-2030-roku-posol-melnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344128-clenstvo-ukraini-v-nato-ta-evrosouzi-e-bils-ak-realisticnim-do-2030-roku-posol-melnik.html


 

Резніков прогнозує, що більше не братиме 

участі у ТКГ 

Колишній віцепрем’єр-міністр – міністр 
реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Олексій Резніков прогнозує, що після 

звільнення вже не братиме 

 

 

В ОП обговорили шляхи імплементації 

українсько-американських домовленостей у 

сфері безпеки 

Заступник керівника Офісу Президента Роман 
Машовець обговорив з аташе з питань армії та 

оборони США Бріттані Стюарт шляхи 

імплементації українсько-американських 

домовленостей у сфері безпеки й оборони. 

 

 

Український посол вручив вірчі грамоти 

Ердогану ФОТО 

Надзвичайний та Повноважний Посол України 

в Турецькій Республіці Василь Боднар вручив 

вірчі грамоти Президенту Туреччини Реджепу 

Таїпу Ердогану 

 

Генсек Ради Європи приїде в Україну з 

офіційним візитом 

Генеральний секретар Ради Європи Марія 
Пейчинович-Бурич 3-5 листопада здійснить 

офіційний візит до України на запрошення 

міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344156-reznikov-prognozue-so-bilse-ne-bratime-ucasti-u-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344156-reznikov-prognozue-so-bilse-ne-bratime-ucasti-u-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344147-v-op-obgovorili-slahi-implementacii-ukrainskoamerikanskih-domovlenostej-u-sferi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344147-v-op-obgovorili-slahi-implementacii-ukrainskoamerikanskih-domovlenostej-u-sferi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344147-v-op-obgovorili-slahi-implementacii-ukrainskoamerikanskih-domovlenostej-u-sferi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344147-v-op-obgovorili-slahi-implementacii-ukrainskoamerikanskih-domovlenostej-u-sferi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344451-ukrainskij-posol-vruciv-virci-gramoti-erdoganu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344451-ukrainskij-posol-vruciv-virci-gramoti-erdoganu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343962-gensek-radi-evropi-priide-v-ukrainu-z-oficijnim-vizitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343962-gensek-radi-evropi-priide-v-ukrainu-z-oficijnim-vizitom.html


КОРОНАВІРУС 

 

Радуцький розповів, коли «червоні» регіони 

можуть стати «помаранчевими» 

Якщо збережеться нинішній темп вакцинації, 
то дуже ймовірне повернення "червоних" 

регіонів у "помаранчеві" карантинні зони.

 

До «червоної» зони можуть потрапити ще 

три області – Ляшко ВІДЕО 

Волинська, Харківська та Тернопільська 

області перебувають під загрозою потрапити 

до червоної зони епідемічної небезпеки.

 

 

МОЗ: у лікарнях розгорнули понад 74 тисячі 

ліжок, 95% – із киснем 

В Україні під лікування пацієнтів із 
коронавірусною хворобою виділено понад 74 

тис. ліжок, 95% з них забезпечені 

киснепостачанням. 

 

Антитіла зберігаються до 10 місяців після 

появи COVID-симптомів ДОСЛІДЖЕННЯ 

Британські вчені з’ясували, що в організмі тих, 

хто перехворів на COVID-19, антитіла 
зберігаються впродовж щонайменше 10 

місяців після появи симптомів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343877-raduckij-rozpoviv-koli-cervoni-regioni-mozut-stati-pomarancevimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343877-raduckij-rozpoviv-koli-cervoni-regioni-mozut-stati-pomarancevimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343972-do-cervonoi-zoni-mozut-potrapiti-se-tri-oblasti-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343972-do-cervonoi-zoni-mozut-potrapiti-se-tri-oblasti-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344384-moz-u-likarnah-rozgornuli-ponad-74-tisaci-lizok-95-iz-kisnem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344384-moz-u-likarnah-rozgornuli-ponad-74-tisaci-lizok-95-iz-kisnem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3344111-antitila-zberigautsa-do-10-misaciv-pisla-poavi-covidsimptomiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3344111-antitila-zberigautsa-do-10-misaciv-pisla-poavi-covidsimptomiv.html


 

«Змінює гени, ртуть у складі та мутанти»: 

Ткаченко виклав ще одну добірку фейків 

про вакцинацію 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко оприлюднив чергову 

"порцію міфів" про вакцинацію проти 

коронавірусу.

 

УКРАЇНА 

 

Шмигаль вніс у Раду подання про 

призначення нових міністрів 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до 
Верховної Ради подання про призначення 

кандидатів на посади членів Кабінету 

Міністрів України. 

 

 

Арахамія пропонує депутатам звільнити 

родичів-помічників 

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній 

Раді Давид Арахамія негативно ставиться до 
того, що деякі народні депутати призначають 

родичів на посади своїх помічників або 

пропонують їх для призначення помічниками 

колегам.

 

 

Комітет ВР підтримав подання Зеленського 

про звільнення члена ЦВК ДОКУМЕНТ 

Комітет з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування підтримав подання 
Президента про звільнення члена Центральної 

виборчої комісії Віталія Греня. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344096-zminue-geni-rtut-u-skladi-ta-mutanti-tkacenko-viklav-se-odnu-dobirku-fejkiv-pro-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344096-zminue-geni-rtut-u-skladi-ta-mutanti-tkacenko-viklav-se-odnu-dobirku-fejkiv-pro-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344096-zminue-geni-rtut-u-skladi-ta-mutanti-tkacenko-viklav-se-odnu-dobirku-fejkiv-pro-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344096-zminue-geni-rtut-u-skladi-ta-mutanti-tkacenko-viklav-se-odnu-dobirku-fejkiv-pro-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344241-smigal-vnis-u-radu-podanna-pro-priznacenna-novih-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344241-smigal-vnis-u-radu-podanna-pro-priznacenna-novih-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344238-arahamia-proponue-deputatam-zvilniti-rodicivpomicnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344238-arahamia-proponue-deputatam-zvilniti-rodicivpomicnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344273-komitet-vr-pidtrimav-podanna-zelenskogo-pro-zvilnenna-clena-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344273-komitet-vr-pidtrimav-podanna-zelenskogo-pro-zvilnenna-clena-cvk.html


 

Зеленський звільнив начальника 

управління розвідки ДПСУ 

Президент Володимир Зеленський звільнив 
В'ячеслава Демченка з посади начальника 

Управління розвідки Адміністрації Державної 

прикордонної служби України. 

 

Комітет Ради рекомендує призначити 

Верещук на посаду глави МінТОТ 

Комітет Верховної Ради рекомендував 

парламенту призначити народного депутата від 
фракції "Слуга народу" Ірину Верещук на 

посаду

 

 

Уряд призначив тимчасовим главою 

Міндовкілля Руслана Стрільця 

Кабінет Міністрів призначив Руслана Стрільця 

т.в.о міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів. 

 

 

Рада отримала подання Президента про 

призначення Резнікова міністром оборони 

До Верховної Ради надійшло подання 

Президента Володимира Зеленського про 
призначення Олексія Резнікова на посаду 

міністра оборони. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344302-zelenskij-zvilniv-nacalnika-upravlinna-rozvidki-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344302-zelenskij-zvilniv-nacalnika-upravlinna-rozvidki-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344329-komitet-radi-rekomendue-priznaciti-veresuk-na-posadu-glavi-mintot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344329-komitet-radi-rekomendue-priznaciti-veresuk-na-posadu-glavi-mintot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344352-urad-priznaciv-timcasovim-glavou-mindovkilla-ruslana-strilca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344352-urad-priznaciv-timcasovim-glavou-mindovkilla-ruslana-strilca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344192-rada-otrimala-podanna-prezidenta-pro-priznacenna-reznikova-ministrom-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344192-rada-otrimala-podanna-prezidenta-pro-priznacenna-reznikova-ministrom-oboroni.html


 

Кабмін призначив голову Укртрансбезпеки 

та звільнив керівника Держекоінспекції 

Кабінет Міністрів призначив головою 
Державної служби України з безпеки на 

транспорті (Укртрансбезпеки) Євгена 

Зборовського.

 

 

Окупанти відкривали вогонь біля двох 

населених пунктів у зоні ООС 

Російські окупаційні війська 3 листопада 

станом на 17.00 двічі відкривали вогонь по 

позиціях Об’єднаних сил. 

ЕКОНОМІКА 

 

Український посол назвав «Північний потік 

2» ножем у спину України 

Україна шокована останніми кроками 

Німеччини в питанні газопроводу «Північний 

потік 2» та не збирається миритися з тим, що 

газогін усе ж буде пущений в експлуатацію.  

 

Пільги, кредити та інше: Кабмін має 

представити програми підтримки бізнесу на 

карантині 

Президент Володимир Зеленський 

запропонував Кабінету Міністрів представити 

програму підтримки малого та середнього 

бізнесу, який 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344382-kabmin-priznaciv-golovu-ukrtransbezpeki-ta-zvilniv-kerivnika-derzekoinspekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344382-kabmin-priznaciv-golovu-ukrtransbezpeki-ta-zvilniv-kerivnika-derzekoinspekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3344339-okupanti-vidkrivali-vogon-bila-dvoh-naselenih-punktiv-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3344339-okupanti-vidkrivali-vogon-bila-dvoh-naselenih-punktiv-u-zoni-oos.html
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США привітали приєднання України до 

Глобальної ініціативи зі скорочення викидів 

метану 

Посольство США в Україні привітало 

приєднання України до Глобальної ініціативи 

зі скорочення викидів метану щонайменше на 

30% до 2030 року.  

 

 

Нафтогаз виявив декілька покладів газу на 

Бугаївському родовищі 

Група "Нафтогаз" виявила декілька покладів 
природного газу на Бугаївському родовищі 

(Харківська область). Попередньо обсяг 

додаткових запасів газу сягає 400 тис. куб. м. 

 

 

Уряд спрямував ще 3,5 мільярда на 

будівництво та утримання місцевих доріг 

Кабінет Міністрів додатково спрямував 3,5 

млрд грн на будівництво, ремонт, 

реконструкцію та утримання доріг місцевого 
значення, вулиць і місцевих доріг комунальної 

власності.

 

Мінфін планує запустити фінансовии ̆лізинг 

на житло 

Міністерство фінансів обіцяє невдовзі 
анонсувати запуск нового інструменту 

кредитування житла - фінансовий лізинг під 

5%.
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У Мінсоцполітики пояснили, за якого 

доходу можна звертатися за субсидією ВІДЕО  

Витрачання понад 15% сукупного доходу 
домогосподарства на оплату житлово-

комунальних послуг уже є підставою для 

звернення по субсидію.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова розповіла про стан здоров'я 

Саакашвілі 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 
Людмила Денісова зустрілась із матір’ю 

Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанія та його 

адвокатом. 

 

Рада з питань свободи слова пропонує 

розробити регламент взаємодії медіа з 

органами влади 

Рада з питань свободи слова та захисту 
журналістів при Президентові пропонує 

створити робочу групу для вироблення 

алгоритмів взаємовигідної

 

 

Переселенці зможуть подавати заявку про 

допомогу на житло через «Дію» 

Кабінет Міністрів дозволив внутрішньо 
переміщеним особам подавати заявку на 

отримання щомісячної адресної допомоги для 

покриття витрат на
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Героями перформансу «Крим, 5 ранку» 

стали 11 громадянських журналістів 

До Міжнародного дня припинення безкарності 
за злочини проти журналістів, в Українському 

домі відбулася прем'єра документального 

перформансу «Крим, 5 ранку».

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

В СБУ пояснили, чому Медведчуку досі не 

вручили обвинувальнй акт 

З боку Віктора Медведчука, який підозрюється 
у вчиненні державної зради та замаху на 

розграбування національних ресурсів на 

тимчасово окупованій  

 

Служба безпеки досі не отримала від НАБУ 

матеріали «справи Татарова» 

У Службі безпеки України заявляють, що 

матеріали так званої "справи Татарова" 
фактично до СБУ досі не надійшли від 

Національного антикорупційного бюро.

 

 

Ексберкутівця судитимуть за розгін 

мітингувальників на Майдані 

Ексберкутівця судитимуть за розгін 
мітингувальників, у якому він брав участь 30 

листопада 2013 року на Майдані Незалежності 

у Києві.
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Схеми та скрутки: у СБУ розповіли, чому 

обшукували Податкову 

Співробітники Служби безпеки України та 
Національного антикорупційного бюро 

викрили корупційний механізм у Державній 

податковій службі.

 

Кіберполіція знайшла ще одного «умільця», 

який підробив «Дію» ВІДЕО  

У Харкові кіберполіція викрила 17-річного 

хлопця, який підробив "Дію" та створив 
найбільший канал розповсюдження фальшивої 

версії.

 

ДТП з Infiniti у Харкові: 16-річний 

підозрюваний відмовився від аналізу крові 

Шістнадцятирічний Микола Харківський після 

ДТП, під час якої постраждали троє людей і 

одна загинула, відмовився здавати кров на 
аналіз, результати якого можуть вплинути на 

кваліфікацію злочину.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Фінансова грамотність: вчимося, поки не 

пізно АНАЛІТИКА 

Даємо поради, як розумно розпоряджатися 

своїми фінансами й уникати пасток шахраїв
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Психологія невдах: четвертий матч 

«Динамо» без голів в ЛЧ 

Кияни посідають останнє місце групи E.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Кримськотатарський орнамент «орьнек» 

можуть включити до списку спадщини 

ЮНЕСКО 

Наступного тижня на засіданні оцінювального 

органу (evaluation body) Міжурядового 

комітету з охорони нематеріальної культурної 

спадщини 

 

Мінцифри представило національну ІТ-

екосистему на Web Summit 2021 

Міністерство цифрової трансформації України 

презентувало національну ІТ-екосистему на 
найбільшій у світі міжнародній конференції 

Web Summit 2021, яка проходить у Лісабоні. 

 

У «Дії» спростять отримання допомоги для 

вагітних та породіль 

Кабінет Міністрів спростив порядок отримання 

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами 

жінками, котрі не застраховані в системі 
загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 
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Україна внесла у «чорний список» ще 31 

російського актора 

Міністерство культури та інформаційної 
політики за поданням Служби безпеки України 

включило до списку осіб, що створюють 

загрозу національній безпеці України, ще 31 

російського актора. 

 

У Києві розпочалися зйомки психологічної 

драми «Дисидент» ФОТО 

У Києві відзняті перші сцени драми 

«Дисидент», режисерського дебюту Станіслава 

Гуренка та Андрія Алферова. 

 

Управління туризму ОДА назвало 

найвдаліші локації для інста-фото на 

Львівщині ФОТО 

Управління туризму та курортів Львівської 

облдержадміністрації сформувало перелік 

місцин, де можна зробити ефектні фотографії.

 

Cтаровинні люльки XVII-XIX століть 

показують у Тернополі ФОТО 

Оригінальні старовинні люльки XVII-XIX 

століть виставили на огляд в експозиції 

Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею.
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