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ТОП 

 

Зеленський підписав закон про олігархів 

Президент Володимир Зеленський підписав 
Закон «Про запобігання загрозам національній 

безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, 

які мають значну економічну або політичну 

вагу в суспільному житті (олігархів)». 

 

 

Вибори мера Харкова: ЦВК повідомляє про 

56 справ у суді 

У Харкові до суду скеровані 56 справ щодо 
результатів голосування на виборах міського 

голови.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345710-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345710-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345829-vibori-mera-harkova-cvk-povidomlae-pro-56-sprav-u-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345829-vibori-mera-harkova-cvk-povidomlae-pro-56-sprav-u-sudi.html


 

Кулеба: Якщо Україну виключать із 

«зеленого» списку ЄС - тотального закриття 

кордонів не буде 

У разі виключення України зі списку 

безпечних країн тотального закриття кордонів 

Євросоюзу не відбудеться. 

 

У Казахстані пояснили обмеження на 

транзит вугілля в Україну 

У Міністерстві інфраструктурного розвитку 

Казахстану заявили, що обмеження на транзит 
казахстанського вугілля через Росію в Україну 

пов'язані з завантаженістю інфраструктури з 

російської сторони.

 

 

До підрядників Подільського мосту 

прийшли з обшуками через зникнення ₴3 

мільярдів 

Прокуратура провела обшуки у тіньовому 

офісі підрядних компаній, причетних до замаху 

на розкрадання понад 3 млрд грн під час 

будівництва Подільського мосту. 

 

Телеканал «UKRLIVE» перевірять через 

провокації Медведчука та заяви про 

«відсутність епідемії» 

Національна рада з питань телебачення і 
радіомовлення на засіданні 4 листопада 

призначила позапланову безвиїзну перевірку 

телеканалу «UKRLIVE» (ТОВ «Телепростір», 

м. Київ). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345482-kuleba-akso-ukrainu-viklucat-iz-zelenogo-spisku-es-totalnogo-zakritta-kordoniv-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345482-kuleba-akso-ukrainu-viklucat-iz-zelenogo-spisku-es-totalnogo-zakritta-kordoniv-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345482-kuleba-akso-ukrainu-viklucat-iz-zelenogo-spisku-es-totalnogo-zakritta-kordoniv-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345482-kuleba-akso-ukrainu-viklucat-iz-zelenogo-spisku-es-totalnogo-zakritta-kordoniv-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345540-u-kazahstani-poasnili-obmezenna-na-tranzit-vugilla-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345540-u-kazahstani-poasnili-obmezenna-na-tranzit-vugilla-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3345467-do-pidranikiv-podilskogo-mostu-prijsli-z-obsukami-cerez-zniknenna-3-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3345467-do-pidranikiv-podilskogo-mostu-prijsli-z-obsukami-cerez-zniknenna-3-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3345467-do-pidranikiv-podilskogo-mostu-prijsli-z-obsukami-cerez-zniknenna-3-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3345467-do-pidranikiv-podilskogo-mostu-prijsli-z-obsukami-cerez-zniknenna-3-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345537-telekanal-ukrlive-perevirat-cerez-provokacii-medvedcuka-ta-zaavi-pro-vidsutnist-epidemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345537-telekanal-ukrlive-perevirat-cerez-provokacii-medvedcuka-ta-zaavi-pro-vidsutnist-epidemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345537-telekanal-ukrlive-perevirat-cerez-provokacii-medvedcuka-ta-zaavi-pro-vidsutnist-epidemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345537-telekanal-ukrlive-perevirat-cerez-provokacii-medvedcuka-ta-zaavi-pro-vidsutnist-epidemii.html


 

Рада запровадила е-реєстрацію місця 

проживання 

Верховна Рада прийняла закон, який 
передбачає запровадження декларування та 

реєстрації місця проживання в електронній 

формі. 

 

Обов'язкова вакцинація: відстороненим від 

роботи не оплачуватимуть лікарняні 

У Фонді соціального страхування повідомили, 

що лікарняні не підлягають оплаті під час 

відсторонення від роботи через відмову від 

вакцинації від COVID-19.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Міжнародні експерти оприлюднили звіт із 

доказами збройної агресії РФ в Україні 

Міжнародна неурядова організація Conflict 

Armament Research («Дослідники зброї 
конфліктів») опублікувала звіт «Зброя війни в 

Україні. Трирічне дослідження постачань 

озброєння у Донецькій та Луганській 

областях». 

 

Кулеба закликає Європу скласти дорожню 

карту для вступу України до ЄС і НАТО 

Настав час для Європи скласти чітку дорожню 
карту для вступу України до Євросоюзу і 

НАТО. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345563-rada-zaprovadila-ereestraciu-misca-prozivanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345563-rada-zaprovadila-ereestraciu-misca-prozivanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345817-obovazkova-vakcinacia-vidstoronenim-vid-roboti-ne-oplacuvatimut-likarnani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345817-obovazkova-vakcinacia-vidstoronenim-vid-roboti-ne-oplacuvatimut-likarnani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3345755-miznarodni-eksperti-opriludnili-zvit-iz-dokazami-zbrojnoi-agresii-rf-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3345755-miznarodni-eksperti-opriludnili-zvit-iz-dokazami-zbrojnoi-agresii-rf-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345597-kuleba-zaklikae-evropu-sklasti-doroznu-kartu-dla-vstupu-ukraini-do-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345597-kuleba-zaklikae-evropu-sklasti-doroznu-kartu-dla-vstupu-ukraini-do-es-i-nato.html


 

Кулеба переконаний, що Угорщина 

повернеться до «гучної» підтримки 

членства України в НАТО 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

переконаний, що після подолання спірних 

питань у двосторонніх відносинах Угорщина 

повернеться до “гучної” підтримки членства 

України в НАТО.

 

 

Посольство США підтримує розвиток 

незалежних медіа в Україні – пресаташе 

Посольство США всіляко підтримує розвиток 
незалежних медіа в Україні, тому що вони є 

важливою частиною історії.

 

КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ: Київ та 15 областей у «червоній» зоні 

карантину, лише три – у «жовтій» ТАБЛИЦЯ  

Станом на 5 листопада, в жовтій зоні 

епідемічної небезпеки перебуває три області: 

Закарпатська, Кіровоградська та 

Тернопільська, інші регіони – «помаранчеві» 

або «червоні».

 

 

Pfizer заявляє про успішні випробування 

пігулок від COVID-19 

Американська фармацевтична компанія Pfizer 

оприлюднила проміжні результати другої фази 
випробувань своєї експериментальної пігулки 

від COVID-19, заявивши, що її вживання 

зменшує ризик госпіталізації або смерті до 

89%. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345631-kuleba-perekonanij-so-ugorsina-povernetsa-do-gucnoi-pidtrimki-clenstva-ukraini-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345631-kuleba-perekonanij-so-ugorsina-povernetsa-do-gucnoi-pidtrimki-clenstva-ukraini-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345631-kuleba-perekonanij-so-ugorsina-povernetsa-do-gucnoi-pidtrimki-clenstva-ukraini-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345631-kuleba-perekonanij-so-ugorsina-povernetsa-do-gucnoi-pidtrimki-clenstva-ukraini-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345554-posolstvo-ssa-pidtrimue-rozvitok-nezaleznih-media-v-ukraini-presatase.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345554-posolstvo-ssa-pidtrimue-rozvitok-nezaleznih-media-v-ukraini-presatase.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345455-moz-kiiv-ta-15-oblastej-u-cervonij-zoni-karantinu-lise-tri-u-zovtij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345455-moz-kiiv-ta-15-oblastej-u-cervonij-zoni-karantinu-lise-tri-u-zovtij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345768-pigulki-pfizer-vid-koronavirusu-uspisno-projsli-viprobuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345768-pigulki-pfizer-vid-koronavirusu-uspisno-projsli-viprobuvanna.html


 

Препарати від COVID-19, які Україна 

отримала зі США, діють лише на початку 

хвороби - лікар 

Новітні ліки від коронавірусу "Бамланівімаб" 

та "Етесевімаб" діють лише до п’яти днів від 

моменту захворювання. 

 

Експерти назвали п’ять груп російських 

фейкових наративів про COVID-19 

Дезінформацію про COVID-19 та настрої 

проти вакцинації поширює РФ, щоб 
дискредитувати та послабити Україну. 

Експерти визначили п’ять основних груп 

російських фейкових наративів в українському 

інформаційному просторі. 

 

 

У Херсоні невакцинованих учителів не 

відсторонюватимуть від роботи – мерія 

У Херсоні невакцинованих вчителів не 

відсторонюватимуть від роботи – ці педагоги 

зможуть навчати учнів дистанційно. 

 

Чи отримають українці вітчизняну вакцину 

від коронавірусу? АНАЛІТИКА 

На якому етапі дослідження і що матимемо в 

результаті

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345807-preparati-vid-covid19-aki-ukraina-otrimala-zi-ssa-diut-lise-na-pocatku-hvorobi-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345807-preparati-vid-covid19-aki-ukraina-otrimala-zi-ssa-diut-lise-na-pocatku-hvorobi-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345807-preparati-vid-covid19-aki-ukraina-otrimala-zi-ssa-diut-lise-na-pocatku-hvorobi-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345807-preparati-vid-covid19-aki-ukraina-otrimala-zi-ssa-diut-lise-na-pocatku-hvorobi-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345708-eksperti-nazvali-pat-grup-rosijskih-fejkovih-narativiv-pro-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345708-eksperti-nazvali-pat-grup-rosijskih-fejkovih-narativiv-pro-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345773-u-hersoni-nevakcinovanih-uciteliv-ne-vidstoronuvatimut-vid-roboti-meria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345773-u-hersoni-nevakcinovanih-uciteliv-ne-vidstoronuvatimut-vid-roboti-meria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345619-ci-otrimaut-ukrainci-vitciznanu-vakcinu-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345619-ci-otrimaut-ukrainci-vitciznanu-vakcinu-vid-koronavirusu.html


 

В окупованому Криму – максимальна з 

початку пандемії захворюваність на 

COVID-19 

У тимчасово окупованому Криму протягом 

кількох днів оновлюється щоденний максимум 

захворюваності на коронавірусну інфекцію, за 

останню добу зафіксовані 764 випадки.

 

 

У поліції розповіли, скільки «карантинних» 

протоколів склали за добу 

У Києві працівники поліції за результатами 

перевірок громадського транспорту упродовж 
минулої доби, 4 листопада, склали 139 

адмінстративних матеріалів за ч. 1 та ч. 2 статті 

44-3 КУпАП (Порушення правил щодо 

карантину людей).

 

УКРАЇНА 

 

«Розумна політика» Разумкова: ексспікер 

створює нове об’єднання у Раді 

Колишній Голова Верховної Ради Дмитро 

Разумков планує очолити міжфракційне 
депутатське об’єднання «Розумна політика» у 

парламенті. 

 

Третьякову відсторонили від п'яти засідань 

Ради за слова про померлого Полякова 

Верховна Рада відсторонила народну 

депутатку з парламентської фракції "Слуга 

народу" Галину Третьякову від участі в п‘яти 
пленарних засіданнях через її висловлення 

щодо смерті парламентарія від депутатської 

групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3345666-v-okupovanomu-krimu-maksimalna-z-pocatku-pandemii-zahvoruvanist-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3345666-v-okupovanomu-krimu-maksimalna-z-pocatku-pandemii-zahvoruvanist-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3345666-v-okupovanomu-krimu-maksimalna-z-pocatku-pandemii-zahvoruvanist-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3345666-v-okupovanomu-krimu-maksimalna-z-pocatku-pandemii-zahvoruvanist-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3345831-u-policii-rozpovili-skilki-karantinnih-protokoliv-sklali-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3345831-u-policii-rozpovili-skilki-karantinnih-protokoliv-sklali-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345786-rozumna-politika-razumkova-eksspiker-stvorue-nove-obednanna-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345786-rozumna-politika-razumkova-eksspiker-stvorue-nove-obednanna-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345463-tretakovu-vidstoronili-vid-pati-zasidan-radi-za-slova-pro-pomerlogo-polakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345463-tretakovu-vidstoronili-vid-pati-zasidan-radi-za-slova-pro-pomerlogo-polakova.html


 

Рада не змогла відсторонити Геращенко від 

засідань за її слова про «зелених чоловічків» 

Верховній Раді не вдалося позбавити 
співголову парламентської фракції 

"Європейська солідарність" Ірину Геращенко 

права брати участь у п'яти

 

 

Тримали плакати з критикою Президента: 

депутатів «ЄС» можуть відсторонити від 

п'яти засідань Ради 

Парламентський Комітет з питань Регламенту, 
депутатської етики та організації роботи 

Верховної Ради розгляне питання 

відсторонення народних депутатів від фракції 

«Європейська солідарність», які тримали 

плакати з критикою на адресу Президента. 

 

 

Акценти треба ставити на «зшиванні 

країни» - Забужко 

«Зшивати» регіони України потрібно 

насамперед інфраструктурно, а Закарпаття 
інтегрувати в культурному та ціннісному 

плані: українці мають 

 

Україна може врахувати світовий досвід 

саморегулювання медіа – МКІП 

Існують різні моделі саморегулювання медіа у 

світі, яким може скористатися Україна. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345495-rada-ne-zmogla-vidstoroniti-gerasenko-vid-zasidan-za-ii-slova-pro-zelenih-colovickiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345495-rada-ne-zmogla-vidstoroniti-gerasenko-vid-zasidan-za-ii-slova-pro-zelenih-colovickiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345410-trimali-plakati-z-kritikou-prezidenta-deputativ-es-mozut-vidstoroniti-vid-pati-zasidan-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345410-trimali-plakati-z-kritikou-prezidenta-deputativ-es-mozut-vidstoroniti-vid-pati-zasidan-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345410-trimali-plakati-z-kritikou-prezidenta-deputativ-es-mozut-vidstoroniti-vid-pati-zasidan-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345410-trimali-plakati-z-kritikou-prezidenta-deputativ-es-mozut-vidstoroniti-vid-pati-zasidan-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345613-akcenti-treba-staviti-na-zsivanni-kraini-zabuzko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345613-akcenti-treba-staviti-na-zsivanni-kraini-zabuzko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345743-ukraina-moze-vrahuvati-svitovij-dosvid-samoreguluvanna-media-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345743-ukraina-moze-vrahuvati-svitovij-dosvid-samoreguluvanna-media-mkip.html


 

В Україні зростає довіра до місцевої влади 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

В Україні спостерігається сталий ріст довіри 

до місцевої влади, про що свідчать результати 

соцдослідження SCORE 2021 

“Децентралізована та згуртована Україна”.

 

 

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з 

мінометів - поранений український 

військовий 

Від початку доби з боку російсько-

окупаційних військ зафіксовано 5 порушень 

режиму припинення вогню, 4 з яких із 
застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Кличко звільнив заступника, який 

«божився», що будує Подільський міст 

Мер Києва Віталій Кличко звільнив свого 

заступника через затягування робіт із 

завершення будівництва Подільсько-

Воскресенського мостового переходу. 

 

 

За опалювальний сезон витратять 8,4 

мільйона тонн вугілля – Галущенко 

З листопада 2021 року по березень 2022 року 
очікувані витрати вугілля на теплових 

електростанціях становлять 8,4 млн тонн, з них 

вугілля власного видобутку – 7,3 млн тонн.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345815-v-ukraini-zrostae-dovira-do-miscevoi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345815-v-ukraini-zrostae-dovira-do-miscevoi-vladi.html
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Рада лібералізувала міжнародні вантажні 

автоперевезення між Україною та 

Білоруссю 

Верховна Рада ухвалила закон «Про 

ратифікацію Протоколу між Урядом України 

та Урядом Республіки Білорусь про внесення 

змін до Угоди між Урядом 

 

 

Кулеба розповів про те, як Україна 

розвиватиме відносини з Китаєм 

Україна активно торгуватиме з Китаєм і 

залучатиме китайські інвестиції, але у сфері 
військових технологій орієнтуватиметься на 

західних партнерів.

 

 

У жовтні транзит газу через Україну 

скоротився на 19% – ОГТСУ ГРАФІК  

У жовтні транзит природного газу українською 

газотранспортною системою до країн Європи 

становив 2,634 млрд кубометрів, що на 623 млн 
кубометра менше, ніж у вересні поточного 

року.  

 

 

Українські виробники презентували свою 

продукцію та технології у Нідерландах 

У Роттердамі на міжнародній виставці 
EUROPORT-2021 національний павільйон 

представив морську галузь України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345527-rada-liberalizuvala-miznarodni-vantazni-avtoperevezenna-miz-ukrainou-ta-bilorussu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345606-ukrainski-virobniki-prezentuvali-svou-produkciu-ta-tehnologii-u-niderlandah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345606-ukrainski-virobniki-prezentuvali-svou-produkciu-ta-tehnologii-u-niderlandah.html


 

Міжнародні резерви України зросли до $29,7 

мільярда 

Міжнародні резерви України станом на 1 
листопада становили $29,65 млрд, на 3,3% 

більше, ніж на 1 жовтня.

 

 

Укргазбанк підписав угоди з банком ОАЕ на 

$35 мільйонів 

АТ "Укргазбанк" уклав перші угоди з 
приватним банком ОАЕ Mashreq bank зі 

структурованого торговельного фінансування.

 

 

Нацбанк випустить пам’ятну монету 

«Десантно-штурмові війська ЗСУ» ФОТО 

Національний банк України вводить в обіг 

пам’ятну монету «Десантно-штурмові війська 

Збройних сил України».

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В Україні розслідують 383 справи про 

порушення прав журналістів – Офіс 

генпрокурора 

Правоохоронці розслідують 383 провадження 

за фактами порушення прав журналістів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345559-miznarodni-rezervi-ukraini-zrosli-do-297-milarda.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345535-v-ukraini-rozsliduut-383-spravi-pro-porusenna-prav-zurnalistiv-ofis-genprokurora.html
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Журналістці Березі після нападу надали 

охорону 

Журналістці-розслідувачці, хмельницькій 
представниці Інституту масової інформації 

(ІМІ) Альоні Березі, на яку було скоєно напад 3 

листопада, надали озброєну охорону.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У Раді закликали створити ТСК для 

розслідування смерті Полякова 

Народний депутат Анна Скороход 
(депутатська група "Партія "За майбутнє") 

закликає створити у Верховній Раді тимчасову 

слідчу комісію для розслідування смерті 

народного депутата Антона Полякова.  

 

Держбюро розслідувань оголосило про нову 

підозру Януковичу 

Слідчий Державного бюро розслідувань 

повідомив про підозру експрезиденту України 
Віктору Януковичу, як очільнику організованої 

злочинної групи.

 

 

СБУ викрила три кол-центри, які 

працювали на Держдуму РФ ФОТО 

Служба безпеки України викрила роботу 
мережі кол-центрів, які виконували замовлення 

Держдуми РФ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345628-zurnalistci-berezi-pisla-napadu-nadali-ohoronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345628-zurnalistci-berezi-pisla-napadu-nadali-ohoronu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345439-derzburo-rozsliduvan-ogolosilo-pro-novu-pidozru-anukovicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345439-derzburo-rozsliduvan-ogolosilo-pro-novu-pidozru-anukovicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345533-sbu-vikrila-tri-kolcentri-aki-pracuvali-na-derzdumu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345533-sbu-vikrila-tri-kolcentri-aki-pracuvali-na-derzdumu-rf.html


 

Служба безпеки викрила командира ЗСУ, 

який шпигував на користь Росії 

Контррозвідка Служби безпеки України 
викрила полковника Збройних сил України - 

командира одного з підрозділів, секретоносія з 

найвищою формою допуску, який має 

громадянство Російської Федерації та 
несанкціоновано накопичував таємні військові 

документи. 

 

У міськраді Кривого Рогу - обшуки у справі 

про розкрадання на ремонті доріг 

Співробітники ДФС в межах досудового 
розслідування у кримінальному провадженні 

проводять 6 обшуків у м. Кривому Розі та м. 

Дніпрі.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Реформа лікарняних передбачає розподіл 

відповідальності медичної та соціальної 

сторін - Марія Карчевич, заступниця 

міністра охорони здоров’я з питань 

цифрового розвитку  ІНТЕРВ'Ю 

В Україні електронні лікарняні запустили ще 
на початку червня 2021 року, хоча провести 

саму реформу намагалися 10 років.  

 

Я пацифіст, а не провокатор. Просто 

відкриваю росіянам очі, як буде насправді - 

Роман Цимбалюк, журналіст ІНТЕРВ'Ю 

Власний кореспондент УНІАН у Москві 
Роман Цимбалюк став «іноагентом» у Росії, 

коли це ще не було мейнстрімом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3345400-sluzba-bezpeki-vikrila-komandira-zsu-akij-spiguvav-na-korist-rosii.html
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Пігулки – самозаспокоєння, замість 

пульcоксиметра – рахуємо вдохи/видохи 

Укрінформ розповідає про практичний досвід, 
що накопичився за час боротьби з ковідом. Що 

треба знати про цю хворобу восени 2021 року?

 

 

Дезінформатор зі стажем: як Росія 

вправляється у фейках про вакцинацію 

Як і через кого Росія впливає на вакцинацію, 

сіючи хаос і розбрат у світі

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Ткаченко підпише конвенцію Ради Європи 

про спільне виробництво кіно 

Президент Володимир Зеленський 

уповноважив міністра культури та 

інформаційної політики Олександра Ткаченка 

на підписання Конвенції Ради Європи про 

спільне кінематографічне виробництво. 

 

У МВС розповіли, як можна отримати 

водійське посвідчення без черг 

Посвідчення водія відтепер можна отримати 

через Укрпошту. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345682-pigulki-samozaspokoenna-zamist-pulcoksimetra-rahuemo-vdohividohi.html
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ЗНО-2022: коли, які предмети, як 

підготуватися ІНФОГРАФІКА 

З 5 по 22 січня - реєстрація на пробне 
тестування; з 1 лютого по 9 березня - 

реєстрація на основу сесію зовнішнього 

незалежного оцінювання 

 

 

Помер керівник театру на Подолі Віталій 

Малахов 

Керівник Київського академічного 

драматичного театру на Подолі Віталій 
Малахов помер у четвер, 4 листопада, на 68-му 

році життя. 

 

 

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 

52 поїзди за новим графіком руху 

АТ «Укрзалізниця» відкрило продаж на 52 з 

93-ох поїздів за новим графіком руху, який 

починає діяти з 12 грудня 2021 року. 

 

У їдальнях вінницьких шкіл та садочків для 

дітей готують їжу на парі 

Для цього кухні шкіл та садочків обладнали 

пароконвектоматами. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345764-zno2022-koli-aki-predmeti-ak-pidgotuvatisa.html
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В Ужгороді пройде ромський фестиваль 

джазової музики «Пап-джез-фест» 

В Ужгороді 10-11 листопада пройде ромський 

джазовий фестиваль "Пап-джаз-фест". 

 

У парку природи «Беремицьке» селекційно 

розводитимуть оленів ФОТО 

У парку природи "Беремицьке", 
розташованому неподалік міста Остер на 

Чернігівщині, селекційно розводитимуть 

благородних оленів.
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