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ТОП 

 

Уряд України: кого призначили 
ІНФОГРАФІКА 

Чим запам'яталися, що декларували, де 

працювали Олексій Резніков, Ірина Верещук, 

Павло Рябікін та Юлія Свириденко 

 

Рада призначила Резнікова міністром 

оборони.  Які завдання стоять перед новим 

главою Міноборони АНАЛІТИКА 

ексію Рєзнікову буде непросто – викликів 

багато, кажуть експерти. Втім, сподіваються, 

що він швидко увійде в курс справ і в нього усе 

вийде

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345059-urad-ukraini-kogo-priznacili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345059-urad-ukraini-kogo-priznacili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345146-zmina-karaulu-abo-aki-zavdanna-stoat-pered-novim-glavou-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345146-zmina-karaulu-abo-aki-zavdanna-stoat-pered-novim-glavou-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345146-zmina-karaulu-abo-aki-zavdanna-stoat-pered-novim-glavou-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345146-zmina-karaulu-abo-aki-zavdanna-stoat-pered-novim-glavou-minoboroni.html


 

Кулеба та Блінкен проведуть засідання 

Комісії стратегічного партнерства у 

Вашингтоні 10 листопада 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та 

державний секретар США Ентоні Блінкен 

проведуть у Вашингтоні 10 листопада 

засідання Комісії стратегічного

 

 

Росія заблокувала поставки в Україну 

вугілля з Казахстану – Герус 

Росія заблокувала транзит вугілля з 

Казахстану, а також обмежила поставки в 

Україну скрапленого газу. 

 

Венедіктова: У справі Гандзюк оголосили 18 

підозр, більшість обвинувачених - за 

ґратами 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у 

річницю смерті активістки Катерини Гандзюк 
поінформувала, що правоохоронці у справі за 

фактом її убивства оголосили 18 підозр і 

направили до суду 9 обвинувальних актів.

 

 

Під час пожежі у майстерні Лаври 

постраждали четверо людей 

Під час пожежі у майстерні з розпису ікон на 

території Києво-Печерської лаври у четвер 

постраждали 4 особи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344664-kuleba-ta-blinken-provedut-zasidanna-komisii-strategicnogo-partnerstva-u-vasingtoni-10-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344664-kuleba-ta-blinken-provedut-zasidanna-komisii-strategicnogo-partnerstva-u-vasingtoni-10-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344664-kuleba-ta-blinken-provedut-zasidanna-komisii-strategicnogo-partnerstva-u-vasingtoni-10-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344664-kuleba-ta-blinken-provedut-zasidanna-komisii-strategicnogo-partnerstva-u-vasingtoni-10-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345081-rosia-zablokuvala-postavki-v-ukrainu-vugilla-z-kazahstanu-gerus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345081-rosia-zablokuvala-postavki-v-ukrainu-vugilla-z-kazahstanu-gerus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345047-venediktova-u-spravi-gandzuk-ogolosili-18-pidozr-bilsist-obvinuvacenih-za-gratami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345047-venediktova-u-spravi-gandzuk-ogolosili-18-pidozr-bilsist-obvinuvacenih-za-gratami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345047-venediktova-u-spravi-gandzuk-ogolosili-18-pidozr-bilsist-obvinuvacenih-za-gratami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345047-venediktova-u-spravi-gandzuk-ogolosili-18-pidozr-bilsist-obvinuvacenih-za-gratami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3345134-pid-cas-pozezi-u-majsterni-kievopecerskoi-lavri-postrazdali-cetvero-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3345134-pid-cas-pozezi-u-majsterni-kievopecerskoi-lavri-postrazdali-cetvero-ludej.html


 

Кого не пустять на роботу без щеплення: у 

МОЗ розповіли про нові правила з 8 

листопада 

Із 8 листопада працівники, які підлягають 

обов’язковій вакцинації проти COVID-19, 

будуть відсторонені від роботи до моменту 

вакцинації. При цьому щеплені однією дозою 

зможуть працювати далі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Новий посол у Туреччині окреслив 

перспективи двосторонньої співпраці 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Двосторонні відносини України й Туреччини 
демонструють зростання у всіх сферах – від 

ВТС до туризму, політики й безпеки, а також 

культури.

 

 

Додаткові 18,400 тонн дипломатії: Кулеба 

вітає флагмана Шостого флоту США у 

Чорному морі 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба заявив, що прибуття флагманського 

корабля Шостого флоту ВМС США Mount 
Whitney до Чорного моря сприятиме безпеці в 

регіоні.

 

 

Кулеба впевнений, що період 

турбулентності у відносинах України з 

Радою Європи вже позаду 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

впевнений, що період турбулентності у 
відносинах України з Радою Європи вже 

позаду, наразі можна надолужувати втрачене і 

розвивати відносини для загальної користі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345090-kogo-ne-pustat-na-robotu-bez-seplenna-u-moz-rozpovili-pro-novi-pravila-z-8-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345090-kogo-ne-pustat-na-robotu-bez-seplenna-u-moz-rozpovili-pro-novi-pravila-z-8-listopada.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345090-kogo-ne-pustat-na-robotu-bez-seplenna-u-moz-rozpovili-pro-novi-pravila-z-8-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345110-novij-posol-u-tureccini-okresliv-perspektivi-dvostoronnoi-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345110-novij-posol-u-tureccini-okresliv-perspektivi-dvostoronnoi-spivpraci.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345110-novij-posol-u-tureccini-okresliv-perspektivi-dvostoronnoi-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345164-dodatkovi-18400-tonn-diplomatii-kuleba-vitae-flagmana-sostogo-flotu-ssa-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345164-dodatkovi-18400-tonn-diplomatii-kuleba-vitae-flagmana-sostogo-flotu-ssa-u-cornomu-mori.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344803-kuleba-vpevnenij-so-period-turbulentnosti-u-vidnosinah-ukraini-z-radou-evropi-vze-pozadu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344803-kuleba-vpevnenij-so-period-turbulentnosti-u-vidnosinah-ukraini-z-radou-evropi-vze-pozadu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344803-kuleba-vpevnenij-so-period-turbulentnosti-u-vidnosinah-ukraini-z-radou-evropi-vze-pozadu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344803-kuleba-vpevnenij-so-period-turbulentnosti-u-vidnosinah-ukraini-z-radou-evropi-vze-pozadu.html


 

У Раді Європи назвали напрямки для 

подальших реформ в Україні 

Україна є найбільшою і найважливішою 

країною для Ради Європи. 

 

Помічниця держсекретаря США прибула до 

Києва 

Помічниця державного секретаря США з 

питань Європи та Євразії Карен Донфрід 
перебуває з візитом у Києві, під час якого вона 

зустрінеться з міністром закордонних справ 

Дмитром Кулебою та представниками Офісу 

Президента.

 

 

В Україні хочуть провести захід за участю 

представників африканських країн - ОП 

Україна розглядає можливість проведення 

заходу за участю представників країн 
Африканського континенту для посилення 

української присутності там.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Ще одна область перейшла з 

«помаранчевої» у «жовту» зону карантину 
ТАБЛИЦЯ  

Станом на 4 листопада в червоній зоні 
епідемічної небезпеки залишається Київ та 15 

регіонів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344866-u-radi-evropi-nazvali-napramki-dla-podalsih-reform-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344866-u-radi-evropi-nazvali-napramki-dla-podalsih-reform-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344845-pomicnica-derzsekretara-ssa-pribula-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344845-pomicnica-derzsekretara-ssa-pribula-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345025-v-ukraini-hocut-provesti-zahid-za-ucastu-predstavnikiv-afrikanskih-krain-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345025-v-ukraini-hocut-provesti-zahid-za-ucastu-predstavnikiv-afrikanskih-krain-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3344629-se-odna-oblast-perejsla-u-zovtu-zonu-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3344629-se-odna-oblast-perejsla-u-zovtu-zonu-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3344629-se-odna-oblast-perejsla-u-zovtu-zonu-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3344629-se-odna-oblast-perejsla-u-zovtu-zonu-karantinu.html


 

Імунолог назвав наслідки навіть легкої 

форми COVID-19, які можуть відчуватися 

понад рік 

Наслідки COVID-19, перенесеного навіть у 

легкій формі, можуть відчуватися протягом 

кількох місяців, а інколи і більше року. 

 

 

Уряд змінив умови отримання COVID-

сертифіката про одужання 

З наступного тижня невакциновані українці, 

які перехворіли на COVID-19, зможуть 
отримати цифровий сертифікат про одужання, 

який дозволятиме 

 

Вакцинація може запобігти появі нових 

штамів коронавірусу – імунолог 

Вакцинація від COVID-19 якомога більшої 

кількості людей може запобігти появі нових 

штамів коронавірусу.

 

 

Найгірші показники з COVID-вакцинації у 

Закарпатській та Волинській областях - 

Ляшко 

Найгірші показники з вакцинації проти 

коронавірусу у двох областях: Закарпатській, 
де вакциновано 23,2% дорослого населення, і 

Волинській – 25,2%.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345183-imunolog-nazvav-naslidki-navit-legkoi-formi-covid19-aki-mozut-vidcuvatisa-ponad-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345183-imunolog-nazvav-naslidki-navit-legkoi-formi-covid19-aki-mozut-vidcuvatisa-ponad-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345183-imunolog-nazvav-naslidki-navit-legkoi-formi-covid19-aki-mozut-vidcuvatisa-ponad-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345183-imunolog-nazvav-naslidki-navit-legkoi-formi-covid19-aki-mozut-vidcuvatisa-ponad-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345156-urad-zminiv-umovi-otrimanna-covidsertifikata-pro-oduzanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345156-urad-zminiv-umovi-otrimanna-covidsertifikata-pro-oduzanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345122-vakcinacia-moze-zapobigti-poavi-novih-stamiv-koronavirusu-imunolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345122-vakcinacia-moze-zapobigti-poavi-novih-stamiv-koronavirusu-imunolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344719-najgirsi-pokazniki-z-covidvakcinacii-u-zakarpatskij-ta-volinskij-oblastah-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344719-najgirsi-pokazniki-z-covidvakcinacii-u-zakarpatskij-ta-volinskij-oblastah-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344719-najgirsi-pokazniki-z-covidvakcinacii-u-zakarpatskij-ta-volinskij-oblastah-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344719-najgirsi-pokazniki-z-covidvakcinacii-u-zakarpatskij-ta-volinskij-oblastah-lasko.html


 

«Антиваксери» в Україні і Молдові 

транслюють російські наративи - 

посольство США 

Учасники акції проти вакцинації від COVІD-

19, які вийшли на протести у Києві з такими ж 

плакатами, як у Кишиневі, не обстоюють 

інтересів України та українського народу, а 
їхні меседжі збігаються з російськими 

наративами. 

 

Фейки про вакцинацію від COVID-19 

спричиняють реальні смерті — МОЗ ЗАЯВА 

Фейкова інформація про вакцинацію від 

COVID-19 спричиняє реальні смерті.

 

УКРАЇНА 

 

Депутати призначили Штучного 

керівником Апарату ВР 

Народні депутати призначили Вячеслава 

Штучного на посаду керівника Апарату 

Верховної Ради. 

 

На Банковій презентували інформаційну 

платформу OPEN Digest ВІДЕО  

В Україні започатковується робота нової 
платформи з інформування українців і світу 

про важливі події за участю влади та хід 

реформ - OPEN Digest. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345028-antivakseri-v-ukraini-i-moldovi-transluut-rosijski-narativi-posolstvo-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345028-antivakseri-v-ukraini-i-moldovi-transluut-rosijski-narativi-posolstvo-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345028-antivakseri-v-ukraini-i-moldovi-transluut-rosijski-narativi-posolstvo-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345028-antivakseri-v-ukraini-i-moldovi-transluut-rosijski-narativi-posolstvo-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344882-fejki-pro-vakcinaciu-vid-covid19-spricinaut-realni-smerti-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344882-fejki-pro-vakcinaciu-vid-covid19-spricinaut-realni-smerti-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344913-deputati-priznacili-stucnogo-na-posadu-kerivnika-aparatu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344913-deputati-priznacili-stucnogo-na-posadu-kerivnika-aparatu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345103-na-bankovij-prezentuvali-novu-informacijnu-platformu-open-digest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345103-na-bankovij-prezentuvali-novu-informacijnu-platformu-open-digest.html


 

Мотовиловця оголосили першим 

заступником голови фракції «Слуга народу» 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 
оголосив про обрання Андрія Мотовиловця 

першим заступником голови фракції «Слуга 

народу». 

 

Рада завтра розгляне відсторонення 

Третьякової від участі у п’яти засіданнях – 

депутат 

Верховна Рада у п’ятницю планує розглянути 
питання про відсторонення голови Комітету 

ВР з питань соцполітики і захисту прав 

ветеранів Галини Третьякової 

 

 

Публічні образи Зеленського: «Слуга 

народу» просить комітет ВР дати оцінку 

виступу Лероса 

Фракція «Слуга народу» звертається до 
Комітету Верховної Ради з питань регламенту, 

депутатської етики та організації роботи ВР з 

вимогою дати оцінку 

 

 

Арахамія анонсував ще дві відставки в 

уряді 

Голова парламентської фракції Давид 

Арахамія анонсував ще дві відставки в 

Кабінеті Міністрів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344670-motovilovca-ogolosili-persim-zastupnikom-golovi-frakcii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344670-motovilovca-ogolosili-persim-zastupnikom-golovi-frakcii-sluga-narodu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345069-rada-zavtra-rozglane-vidstoronenna-tretakovoi-vid-ucasti-u-pati-zasidannah-deputat.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344778-publicni-obrazi-zelenskogo-sluga-narodu-prosit-komitet-vr-dati-ocinku-vistupu-lerosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344778-publicni-obrazi-zelenskogo-sluga-narodu-prosit-komitet-vr-dati-ocinku-vistupu-lerosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344778-publicni-obrazi-zelenskogo-sluga-narodu-prosit-komitet-vr-dati-ocinku-vistupu-lerosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344778-publicni-obrazi-zelenskogo-sluga-narodu-prosit-komitet-vr-dati-ocinku-vistupu-lerosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344980-arahamia-anonsuvav-se-dvi-vidstavki-v-uradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344980-arahamia-anonsuvav-se-dvi-vidstavki-v-uradi.html


 

ХІХ позачерговий з’їзд суддів запланований 

на 22-23 грудня 

Рада суддів України (РСУ) планує скликати 
ХІХ позачерговий з’їзд суддів 22-23 грудня в 

Києві. 

 

ОПОРА назвала депутатів-прогульників 

Ради за жовтень ІНФОГРАФІКА 

У жовтні шість народних депутатів від фракції 

“Опозиційна платформа — За життя” та один 
позафракційний депутат пропустили всі 

голосування у Верховній Раді.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Шмигаль представив Свириденко 

колективу Мінекономіки ФОТО 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив 

Міністерству економіки новопризначеного 

очільника - Юлію Свириденко. 

 

 

ЄБРР зберіг прогноз зростання економіки 

для України 

За прогнозами Європейського банку 

реконструкції та розвитку (ЄБРР), зростання 

економіки України у 2021 та у 2022 роках 

очікується на рівні 3,5%.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345120-hih-pozacergovij-zizd-suddiv-zaplanovanij-na-2223-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345120-hih-pozacergovij-zizd-suddiv-zaplanovanij-na-2223-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345014-opora-nazvala-deputativprogulnikiv-radi-za-zovten.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345014-opora-nazvala-deputativprogulnikiv-radi-za-zovten.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345154-smigal-predstaviv-sviridenko-kolektivu-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345154-smigal-predstaviv-sviridenko-kolektivu-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344763-ebrr-zberig-prognoz-zrostanna-ekonomiki-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344763-ebrr-zberig-prognoz-zrostanna-ekonomiki-dla-ukraini.html


 

Польський регулятор URE оприлюднив 

висновок про ризики сертифікації 

«Північного потоку-2» 

Польський енергетичний регулятор URE 

оприлюднив висновок про загрозу безпеці 

енергопостачання в Європі через можливу 

сертифікацію "Північного потоку-2". 

 

 

Суд відмовився скасувати передачу 

Укртранснафті «труби Медведчука» 

Господарський суд міста Києва відмовився 

скасувати рішення Антимонопольного 
комітету України (АМКУ) надати дозвіл АТ 

"Укртранснафта" на набуття контролю над 

частиною нафтопродуктоводу "Самара – 

Західний напрямок".  

 

 

Росія може перешкоджати Україні у 

синхронізації з ENTSO-E - експерт 

Росія сприймає синхронізацію Об'єднаної 
енергосистеми України з Європейською 

мережею операторів системи передачі 

електроенергії (ENTSO-E) як загрозу 

 

Велика Британія сприятиме диверсифікації 

джерел постачання ядерного палива для 

України 

Велика Британія сприятиме диверсифікації 
джерел постачання ядерного палива для 

України, а також співпрацюватиме в напрямку 

розвитку маневрової генерації задля 
збільшення частки відновлюваних джерел 

енергії в нашій державі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345138-polskij-regulator-ure-opriludniv-visnovok-pro-riziki-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345138-polskij-regulator-ure-opriludniv-visnovok-pro-riziki-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345138-polskij-regulator-ure-opriludniv-visnovok-pro-riziki-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345138-polskij-regulator-ure-opriludniv-visnovok-pro-riziki-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345075-sud-vidmovivsa-skasuvati-peredacu-ukrtransnafti-trubi-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345075-sud-vidmovivsa-skasuvati-peredacu-ukrtransnafti-trubi-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344841-rosia-moze-pereskodzati-ukraini-u-sinhronizacii-z-entsoe-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344841-rosia-moze-pereskodzati-ukraini-u-sinhronizacii-z-entsoe-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345126-velika-britania-spriatime-diversifikacii-dzerel-postacanna-adernogo-paliva-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345126-velika-britania-spriatime-diversifikacii-dzerel-postacanna-adernogo-paliva-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345126-velika-britania-spriatime-diversifikacii-dzerel-postacanna-adernogo-paliva-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345126-velika-britania-spriatime-diversifikacii-dzerel-postacanna-adernogo-paliva-dla-ukraini.html


 

Фонд держмайна виставив на аукціон 

перший об'єкт оренди в Чорнобильській 

зоні 

Фонд державного майна виставив на аукціон 

перший об'єкт оренди в Чорнобильській зоні.

 

 

ЄС готовий підтримати Фонд гарантування 

кредитів фермерам – Маасікас 

Європейський Союз готовий підтримати Фонд 
часткового гарантування кредитів в сільському 

господарстві.

 

 

Україна приєдналася до ініціативи Net Zero 

World – Міненерго ФОТО 

Україна приєдналася до ініціативи Net Zero 

World, що дозволить отримати доступ до 

розробок Міністерства енергетики США для 
можливої реалізації пілотних проєктів з 

декарбонізації

 

 

В Україні функціонуватиме уніфікована 

методика затвердження грошової оцінки 

землі - Лещенко 

Уряд ухвалив історичну для земельної 

реформи постанову «Про затвердження 
методики нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок».

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345105-fond-derzmajna-vistaviv-na-aukcion-persij-obekt-orendi-v-cornobilskij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345105-fond-derzmajna-vistaviv-na-aukcion-persij-obekt-orendi-v-cornobilskij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345105-fond-derzmajna-vistaviv-na-aukcion-persij-obekt-orendi-v-cornobilskij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345105-fond-derzmajna-vistaviv-na-aukcion-persij-obekt-orendi-v-cornobilskij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345150-es-gotovij-pidtrimati-fond-garantuvanna-kreditiv-fermeram-maasikas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345150-es-gotovij-pidtrimati-fond-garantuvanna-kreditiv-fermeram-maasikas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344988-ukraina-priednalasa-do-iniciativi-net-zero-world-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344988-ukraina-priednalasa-do-iniciativi-net-zero-world-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344947-v-ukraini-funkcionuvatime-unifikovana-metodika-zatverdzenna-grosovoi-ocinki-zemli-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344947-v-ukraini-funkcionuvatime-unifikovana-metodika-zatverdzenna-grosovoi-ocinki-zemli-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344947-v-ukraini-funkcionuvatime-unifikovana-metodika-zatverdzenna-grosovoi-ocinki-zemli-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344947-v-ukraini-funkcionuvatime-unifikovana-metodika-zatverdzenna-grosovoi-ocinki-zemli-lesenko.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Саакашвілі написав про критичний стан 

здоров’я – омбудсмен ФОТО 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 
Людмила Денісова отримала листа від Міхеіла 

Саакашвілі в якому він повідомляє про 

критичний стан свого здоров’я на 35-й день 

голодування.

 

 

Мати Саакашвілі просить Зеленського 

допомогти звільнити її сина ВІДЕО 

Матір експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі 
Гіулі Аласанія звернулася до Президента 

України Володимира Зеленського з проханням 

допомогти її синові та організувати його 
переправлення в Україну для отримання 

лікування.

 

 

В Офісі омбудсмена розповіли, як 

почувається Семенченко у СІЗО 

Екснародний депутат Семен Семенченко 

повідомив працівнику Офісу Омбудсмена під 

час здійснення представником 

Уповноваженого ВР з прав людини Людмили 
Денісової візиту до ДУ «Київський слідчий 

ізолятор», що він почувається задовільно, але 

потребує лікування.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

«Максі-ТВ» оштрафували, «НАШ» отримав 

позов до суду через українофобські заяви в 

ефірі 

Національна рада розглянула 4 листопада 
результати позапланових перевірок 

супутникових телеканалів «НАШ» (ТОВ «Наш 

365» ) та «Максі-ТВ» 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344986-saakasvili-povidomlae-pro-kriticnij-stan-zdorova-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344986-saakasvili-povidomlae-pro-kriticnij-stan-zdorova-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344983-mati-saakasvili-prosit-zelenskogo-dopomogti-zvilniti-ii-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344983-mati-saakasvili-prosit-zelenskogo-dopomogti-zvilniti-ii-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345193-v-ofisi-ombudsmena-rozpovili-ak-pocuvaetsa-semencenko-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345193-v-ofisi-ombudsmena-rozpovili-ak-pocuvaetsa-semencenko-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344963-maksitv-ostrafuvali-nas-otrimav-pozov-do-sudu-cerez-ukrainofobski-zaavi-v-efiri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344963-maksitv-ostrafuvali-nas-otrimav-pozov-do-sudu-cerez-ukrainofobski-zaavi-v-efiri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344963-maksitv-ostrafuvali-nas-otrimav-pozov-do-sudu-cerez-ukrainofobski-zaavi-v-efiri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344963-maksitv-ostrafuvali-nas-otrimav-pozov-do-sudu-cerez-ukrainofobski-zaavi-v-efiri.html


 

ОАСК відкрив провадження за позовом 

звільненого заступника голови АРМА 

Окружний адміністративний суд міста Києва 
відкрив провадження у справі за позовом щодо 

скасування наказу про звільнення з посади 

заступника голови

 

 

У СБУ розповіли про російські хакерські 

групи, які діють паралельно з Armagedon 

Для кібератак, зокрема, на Україну РФ 
використовує низку так званих хакерських 

APT груп, а не лише розкрите спецслужбою 

угруповання Armagedon.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Я тебе породив, я тебе і вб’ю!», або Як 

українці створили і зруйнували Імперію 

Йдеться не так про «Тараса Бульбу», як про 

Російську імперію, що виникла рівно 300 років 

тому - не в останню чергу зусиллями українців, 

які невдовзі стали її жертвами 

 

 

Вдруге за останні два тижні: «Дія» 

втомилася, але пообіцяла набратися сил 

Що відомо про масштабний збій у мобільному 
додатку «Дія», який напередодні заскочив 

українців? У Мінцифри обіцяють, що все 

виправиться

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344977-oask-vidkriv-provadzenna-za-pozovom-zvilnenogo-zastupnika-golovi-arma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3344977-oask-vidkriv-provadzenna-za-pozovom-zvilnenogo-zastupnika-golovi-arma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344959-u-sbu-rozpovili-pro-rosijski-hakerski-grupi-aki-diut-paralelno-z-armagedon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344959-u-sbu-rozpovili-pro-rosijski-hakerski-grupi-aki-diut-paralelno-z-armagedon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344722-a-tebe-porodiv-a-tebe-i-vbu-abo-ak-ukrainci-stvorili-i-zrujnuvali-imperiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344722-a-tebe-porodiv-a-tebe-i-vbu-abo-ak-ukrainci-stvorili-i-zrujnuvali-imperiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344712-vdruge-za-ostanni-dva-tizni-dia-vtomilasa-ale-poobicala-nabratisa-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344712-vdruge-za-ostanni-dva-tizni-dia-vtomilasa-ale-poobicala-nabratisa-sil.html


 

Перший український банк їжі на «маршруті 

добра» РЕПОРТАЖ 

8 волонтерських команд і «тарілкомобіль» 
щодня збирають десятки продуктових наборів 

для потребуючих

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві вшанували пам'ять Катерини 

Гандзюк ФОТО 

У Києві на Поштовій площі відбулася акція 
вшанування пам'яті херсонської активістки 

Катерини Гандзюк. 

 

СБУ вибачилася перед українським 

актором Томусяком, якого помилково 

внесла до «чорного списку» 

СБУ ініціювала виключення актора Валентина 

Томусяка з переліку осіб, які створюють 

загрозу національній безпеці України. 
Відповідне подання було направлене до 

Міністерства культури та інформаційної 

політики. 

 

Комітет ВР підтримав проєкт змін до закону 

про вищу освіту щодо навчання іноземною 

мовою 

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки 

та інновацій на засіданні 3 листопада 

підтримав законопроєкт "Про внесення змін до 

статті 48 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3343971-persij-ukrainskij-bank-izi-na-marsruti-dobra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3343971-persij-ukrainskij-bank-izi-na-marsruti-dobra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3345168-u-kievi-vsanuvali-pamat-katerini-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3345168-u-kievi-vsanuvali-pamat-katerini-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3344945-sbu-vibacilasa-pered-ukrainskim-aktorom-tomusakom-akogo-pomilkovo-vnesla-do-cornogo-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3344945-sbu-vibacilasa-pered-ukrainskim-aktorom-tomusakom-akogo-pomilkovo-vnesla-do-cornogo-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3344945-sbu-vibacilasa-pered-ukrainskim-aktorom-tomusakom-akogo-pomilkovo-vnesla-do-cornogo-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3344945-sbu-vibacilasa-pered-ukrainskim-aktorom-tomusakom-akogo-pomilkovo-vnesla-do-cornogo-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344524-komitet-vr-pidtrimav-proekt-zmin-do-zakonu-pro-visu-osvitu-sodo-navcanna-inozemnou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344524-komitet-vr-pidtrimav-proekt-zmin-do-zakonu-pro-visu-osvitu-sodo-navcanna-inozemnou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344524-komitet-vr-pidtrimav-proekt-zmin-do-zakonu-pro-visu-osvitu-sodo-navcanna-inozemnou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3344524-komitet-vr-pidtrimav-proekt-zmin-do-zakonu-pro-visu-osvitu-sodo-navcanna-inozemnou-movou.html


 

Інтернет-кінофестиваль Star Independent 

визначить переможців у 10 номінаціях 

В Україні й США відбудеться 7-й інтернет-
кінофестиваль “Star Independent. Екологія 

мислення Україна-Америка”. 

 

Роботи українських художників 

представили на виставці в Стамбулі ФОТО 

Українські художники представили свої 
роботи на виставці Sanat ve Antika Fuarı у 

Стамбулі.

 

 

Лікар-дієтолог розповіла про вплив 

бульйону на роботу імунної системи 

Глутамін – основна амінокислота, яку імунні 
клітини використовують в якості джерела 

енергії. Особливо її багато міститься в 

нежирному та правильно приготовленому 

бульйоні.

 

 

На Миколаївщині відкрили першу в Україні 

ферму з вирощування тихоокеанських 

креветок 

У селі Прогресівка на Миколаївщині відкрили 
першу в Україні акваферму з вирощування 

тихоокеанських креветок «Merman’s». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3344816-internetkinofestival-star-independent-viznacit-peremozciv-u-10-nominaciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3344816-internetkinofestival-star-independent-viznacit-peremozciv-u-10-nominaciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3344617-roboti-ukrainskih-hudoznikiv-predstavili-na-vistavci-v-stambuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3344617-roboti-ukrainskih-hudoznikiv-predstavili-na-vistavci-v-stambuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3344807-likardietolog-rozpovila-pro-vpliv-buljonu-na-robotu-imunnoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3344807-likardietolog-rozpovila-pro-vpliv-buljonu-na-robotu-imunnoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3343612-na-mikolaivsini-vidkrili-persu-v-ukraini-fermu-z-virosuvanna-tihookeanskih-krevetok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3343612-na-mikolaivsini-vidkrili-persu-v-ukraini-fermu-z-virosuvanna-tihookeanskih-krevetok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3343612-na-mikolaivsini-vidkrili-persu-v-ukraini-fermu-z-virosuvanna-tihookeanskih-krevetok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3343612-na-mikolaivsini-vidkrili-persu-v-ukraini-fermu-z-virosuvanna-tihookeanskih-krevetok.html


 

Небалаганну Одесу показали очима 

місцевих художників ФОТО 

В Одесі триває виставка, що пропонує 
переосмислити місцевий «міф» про місто 

гумору й жартів і визначити нові концепти 

туристичної дестинації.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3344901-nebalagannu-odesu-pokazali-ocima-miscevih-hudoznikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3344901-nebalagannu-odesu-pokazali-ocima-miscevih-hudoznikiv.html

