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ТОП 

 

Висновки про цілі Росії щодо військ на 

кордоні робити передчасно - речник 

Зеленського ВІДЕО 

Російська Федерація наразі здійснює не так 

кількісні, як якісні зміни в розташуванні 

угруповань своїх військ на кордоні з Україною.

 

 

Нафтогаз спростовує передачу 3,5 мільярда 

кубометрів газу Коломойському 

Інформація про мирову угоду НАК "Нафтогаз 

України" із бізнесменом Ігорем Коломойським, 
яку розповсюдив народний депутат Олексій 

Гончаренко ("Європейська солідарність"), не 

відповідає дійсності.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347146-visnovki-pro-cili-rosii-sodo-vijsk-na-kordoni-robiti-peredcasno-recnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347146-visnovki-pro-cili-rosii-sodo-vijsk-na-kordoni-robiti-peredcasno-recnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347146-visnovki-pro-cili-rosii-sodo-vijsk-na-kordoni-robiti-peredcasno-recnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347146-visnovki-pro-cili-rosii-sodo-vijsk-na-kordoni-robiti-peredcasno-recnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347037-naftogaz-sprostovue-peredacu-35-milarda-kubometriv-gazu-kolomojskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347037-naftogaz-sprostovue-peredacu-35-milarda-kubometriv-gazu-kolomojskomu.html


 

У міжфракційне об’єднання Разумкова 

увійдуть 25 депутатів ДОКУМЕНТ 

Колишній спікер парламенту Дмитро Разумков 
оприлюднив список із 25 народних депутатів, 

які увійдуть в його міжфракційне об’єднання 

«Розумна політика».

 

 

Пів року на «непростий вибір» для 

олігархів: Малюська розповів, що 

передбачає новий закон 

У зв’язку з набуттям чинності закону «Про 

запобігання загрозам національній безпеці, 

пов'язаним із надмірним впливом осіб, які 

мають значну економічну

 

 

Відсьогодні невакцинованих 

держслужбовців та освітян не пускатимуть 

на роботу - МОЗ 

З 8 листопада нещеплені працівники, які 

підлягають обов’язковій вакцинації проти 

COVID-19, будуть відсторонені від роботи.

 

Англомовна газета Kyiv Post призупиняє 

роботу 

Власник української найстарішої англомовної 

щотижневої газети Kyiv Post Аднан Ківан 

заявив, що видання тимчасово припиняє свою 

роботу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346714-u-mizfrakcijne-obednanna-razumkova-uvijdut-25-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346714-u-mizfrakcijne-obednanna-razumkova-uvijdut-25-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346895-piv-roku-na-neprostij-vibir-dla-oligarhiv-maluska-rozpoviv-so-peredbacae-novij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346895-piv-roku-na-neprostij-vibir-dla-oligarhiv-maluska-rozpoviv-so-peredbacae-novij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346895-piv-roku-na-neprostij-vibir-dla-oligarhiv-maluska-rozpoviv-so-peredbacae-novij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346895-piv-roku-na-neprostij-vibir-dla-oligarhiv-maluska-rozpoviv-so-peredbacae-novij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346683-vidsogodni-nevakcinovanih-derzsluzbovciv-ta-osvitan-ne-puskatimut-na-robotu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346683-vidsogodni-nevakcinovanih-derzsluzbovciv-ta-osvitan-ne-puskatimut-na-robotu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346683-vidsogodni-nevakcinovanih-derzsluzbovciv-ta-osvitan-ne-puskatimut-na-robotu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346683-vidsogodni-nevakcinovanih-derzsluzbovciv-ta-osvitan-ne-puskatimut-na-robotu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3347113-anglomovna-gazeta-kyiv-post-prizupinae-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3347113-anglomovna-gazeta-kyiv-post-prizupinae-robotu.html


 

21-й радіодиктант: коли, де, хто читатиме та 

як підготуватися ІНФОГРАФІКА 

Радіодиктант національної єдності традиційно 
відбудеться у День української писемності та 

мови

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Берлін продовжує роботу з підготовки 

«нормандської» зустрічі – МЗС 

Німецька сторона вважає за необхідне 

якнайскоріше проведення зустрічі у 
нормандському форматі на рівні міністрів 

закордонних справ і працює над її 

підготовкою. 

 

 

Лише Росія відповідальна за затримку 

«нормандської» зустрічі – Никифоров ВІДЕО  

Російська сторона залишається єдиною 

відповідальною за затримку переговорів у 

нормандському форматі, оскільки Україна, 
Франція та Німеччина готові до контактів на 

рівні міністрів та лідерів найближчим часом. 

 

Переміщення військ РФ на кордоні з 

Україною: Берлін стежить за ситуацією 

Німецька сторона стежить за ситуацією в 

контексті повідомлень про пересування військ 

на російсько-українському кордоні та вимагає 

прозорості в цьому питанні. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3347109-21j-radiodiktant-koli-de-hto-citatime-ta-ak-pidgotuvatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3347109-21j-radiodiktant-koli-de-hto-citatime-ta-ak-pidgotuvatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347053-berlin-prodovzue-robotu-z-pidgotovki-normandskoi-zustrici-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347053-berlin-prodovzue-robotu-z-pidgotovki-normandskoi-zustrici-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347137-lise-rosia-vidpovidalna-za-zatrimku-normandskoi-zustrici-nikiforov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347137-lise-rosia-vidpovidalna-za-zatrimku-normandskoi-zustrici-nikiforov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346953-peremisenna-vijsk-rf-na-kordoni-z-ukrainou-berlin-stezit-za-situacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346953-peremisenna-vijsk-rf-na-kordoni-z-ukrainou-berlin-stezit-za-situacieu.html


 

Закон про реформу СБУ посилить здатність 

України до захисту нацбезпеки - посли G7 

Ухвалення закону про реформування Служби 
безпеки України посилить здатність країни 

захистити себе від гібридної війни та інших 

загроз національній безпеці.

 

 

Мінфін США ввів санкції за кіберзлочини 

проти двох громадян - РФ і України 

Міністерство фінансів США запровадило в 

понеділок санкції проти двох громадян Росії і 
України, їхніх криптоактивів, а також кількох 

вебсайтів, зареєстрованих у різних країнах, 

через їхню причетність до зловмисної 

кібердіяльності. 

 

Україна просить Туреччину оперативно 

розслідувати загибель туриста в Анталії 

Посольство України звернулося до 

Міністерства закордонних справ Туреччини з 

проханням сприяти проведенню оперативного 
та неупередженого слідства у справі про 

загибель одного з учасників групи українських 

туристів.

 

 

Росія провела навчання зі стрільбами на тлі 

заходу кораблів ВМС США у Чорне море 

Російські два протичовнові кораблі і дизельний 

підводний човен провели навчання на одному з 

полігонів Чорного моря на тлі заходу в 

чорноморську акваторію двох бойових 

кораблів ВМС США.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346859-zakon-pro-reformu-sbu-posilit-zdatnist-ukraini-do-zahistu-nacbezpeki-posli-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346859-zakon-pro-reformu-sbu-posilit-zdatnist-ukraini-do-zahistu-nacbezpeki-posli-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347157-minfin-ssa-vviv-sankcii-za-kiberzlocini-proti-dvoh-gromadan-rf-i-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347157-minfin-ssa-vviv-sankcii-za-kiberzlocini-proti-dvoh-gromadan-rf-i-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347046-ukraina-prosit-tureccinu-operativno-rozsliduvati-zagibel-turista-v-antalii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347046-ukraina-prosit-tureccinu-operativno-rozsliduvati-zagibel-turista-v-antalii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3346865-rosia-provela-navcanna-zi-strilbami-na-tli-zahodu-korabliv-vms-ssa-u-corne-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3346865-rosia-provela-navcanna-zi-strilbami-na-tli-zahodu-korabliv-vms-ssa-u-corne-more.html


 

Два патрульні катери типу Island вирушили 

із США в Україну 

Два патрульні катери типу Island вирушили із 

США до Одеси.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Україна переживає пік пандемії — нарада у 

Президента 

Україна переживає пік пандемії. Кількість 
нових хворих на COVID-19 зберігається два 

тижні поспіль на рівні 152 тис. осіб, проте нині 

спостерігається деяка стабілізація за 

показником госпіталізацій.

 

 

Протипоказання до COVID-вакцинації: 

МОЗ затвердило форму довідки 

Міністерство охорони здоров’я затвердило 

форму довідки, яку лікарі видаватимуть 

пацієнтам, котрі мають тимчасові або постійні 

протипоказання до вакцинації проти COVID-

19.

 

 

В Україну доставили вже 31 мільйон доз 

вакцин від коронавірусу 

Від початку кампанії з вакцинації від COVID-

19 до України доставлено 31 мільйон доз 

вакцин. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3346989-dva-patrulni-kateri-tipu-island-virusili-iz-ssa-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3346989-dva-patrulni-kateri-tipu-island-virusili-iz-ssa-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347040-ukraina-perezivae-pik-pandemii-narada-u-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347040-ukraina-perezivae-pik-pandemii-narada-u-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347002-protipokazanna-do-covidvakcinacii-moz-zatverdilo-formu-dovidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347002-protipokazanna-do-covidvakcinacii-moz-zatverdilo-formu-dovidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346750-v-ukrainu-dostavili-vze-31-miljon-doz-vakcin-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346750-v-ukrainu-dostavili-vze-31-miljon-doz-vakcin-vid-koronavirusu.html


 

Комітет рекомендує розширити закон про 

соцзахист постраждалих від COVID-19 

медиків 

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного 

страхування рекомендує парламенту ухвалити 

за основу та в

 

 

В Україні понад 76% освітян повністю 

щеплені від COVID-19 - Шкарлет 

В Україні 76,2% освітян повністю щеплені від 

COVID-19.

 

 

Ляшко розповів про маніпуляції COVID-

статистикою у «новинах» 

В Україні не приховують дані про пандемію, 
проте деякі політики не соромляться 

маніпулювати статистикою для систематичної 

дискредитації кампанії з вакцинації. 

 

Поліція за тиждень порушила 118 справ за 

підробку COVID-документів ІНФОГРАФІКА  

Поліція у рамках протидії фальшуванню 

COVID-документації та її використанню 
минулого тижня відкрила 118 кримінальних 

проваджень, оголошено 20 підозр.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346924-komitet-rekomendue-rozsiriti-zakon-pro-soczahist-postrazdalih-vid-covid19-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346924-komitet-rekomendue-rozsiriti-zakon-pro-soczahist-postrazdalih-vid-covid19-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346924-komitet-rekomendue-rozsiriti-zakon-pro-soczahist-postrazdalih-vid-covid19-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346924-komitet-rekomendue-rozsiriti-zakon-pro-soczahist-postrazdalih-vid-covid19-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346887-v-ukraini-ponad-76-osvitan-povnistu-sepleni-vid-covid19-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346887-v-ukraini-ponad-76-osvitan-povnistu-sepleni-vid-covid19-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346758-lasko-rozpoviv-pro-manipulacii-covidstatistikou-u-novinah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346758-lasko-rozpoviv-pro-manipulacii-covidstatistikou-u-novinah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346771-policia-za-tizden-porusila-118-sprav-za-pidrobku-coviddokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3346771-policia-za-tizden-porusila-118-sprav-za-pidrobku-coviddokumentiv.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський підписав зміни до закону про 

статус НАБУ 

Президент Володимир Зеленський підписав 
закон «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо приведення статусу 

Національного антикорупційного бюро 

України у відповідність з вимогами 

Конституції України» № 1810-ІХ. 

 

 

У Зеленського прокоментували кадрові 

зміни в делегації ТКГ 

Оновлена українська делегація у Тристоронній 

контактній групі має ще більше зосередитися 
на вирішенні гуманітарних і соціальних 

питань.

 

 

В ОП назвали фейком інформацію про 

передачу Харківщини під вплив 

Ярославського 

В Офісі Президента назвали фейком поширену 

деякими ЗМІ інформацію про передачу 
Харківської області під вплив бізнесмена 

Олександра Ярославського. 

 

Корнієнко складає повноваження голови 

партії «Слуга народу» ВІДЕО 

Перший заступник Голови Верховної Ради 
Олександр Корнієнко ухвалив рішення скласти 

повноваження керівника політичної партії 

«Слуга народу». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347125-zelenskij-pidpisav-zmini-do-zakonu-pro-status-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347125-zelenskij-pidpisav-zmini-do-zakonu-pro-status-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347153-u-zelenskogo-prokomentuvali-kadrovi-zmini-v-delegacii-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347153-u-zelenskogo-prokomentuvali-kadrovi-zmini-v-delegacii-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347159-v-op-nazvali-fejkom-informaciu-pro-peredacu-harkivsini-pid-vpliv-aroslavskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347159-v-op-nazvali-fejkom-informaciu-pro-peredacu-harkivsini-pid-vpliv-aroslavskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347159-v-op-nazvali-fejkom-informaciu-pro-peredacu-harkivsini-pid-vpliv-aroslavskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347159-v-op-nazvali-fejkom-informaciu-pro-peredacu-harkivsini-pid-vpliv-aroslavskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346775-kornienko-skladae-povnovazenna-golovi-partii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346775-kornienko-skladae-povnovazenna-golovi-partii-sluga-narodu.html


 

Розвідка доповість про ситуацію на кордоні 

з РФ на комітеті Ради 

Головне управління розвідки Міністерства 
оборони України доповість про ситуацію на 

кордонах з РФ на засіданні Комітету Верховної 

Ради з питань національної безпеки, оборони 

та розвідки.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Укргазвидобування цьогоріч скоротило 

видобуток газу на 4,5% 

АТ "Укргазвидобування" у січні-жовтні 2021 
року видобуло 11,366 млрд кубометрів 

природного газу, що на 4,5% менше порівняно 

з аналогічним періодом минулого року. 

 

Стартові ціни газу на УЕБ минулого тижня 

знизилися на 4% ГРАФІК  

Стартові ціни природного газу на Українській 

енергетичній біржі (УЕБ) 1-5 листопада 2021 

року зменшилися на 4%.  

 

Україна відновила імпорт електроенергії з 

Білорусі 

У суботу, 6 листопада, Україна відновила 

імпорт електроенергії з Білорусі. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3346848-rozvidka-dopovist-pro-situaciu-na-kordoni-z-rf-na-komiteti-radi.html
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Вугілля на ТЕС на 37% менше від норми – 

Волинець 

Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій 
(ТЕС) наразі становлять 480 тис. тонн, або 

63,2% від гарантованої норми.  

 

Збитки вугледобувним підприємствам на 51 

мільйон: перед судом постануть восьмеро 

осіб 

Перед судом постануть восьмеро осіб, які 
завдали понад 51 млн грн збитків трьом 

вугледобувним державним підприємствам.

 

Вантажні перевезення по Дніпру цьогоріч 

зросли на 35% 

Обсяг вантажних перевезень Дніпром за 
січень-жовтень 2021 року становив 11,62 млн 

тонн, що на 35% більше (або на 3,01 млн тонн), 

ніж за аналогічний період 2020 року. 

 

Українське автовиробництво у жовтні 

скоротилось майже на 58% 

В Україні у жовтні 2021 року виготовлено 292 

автотранспортних засоби, що майже на 58% 

менше ніж у жовтні минулого року та на 68% 

менше ніж у вересні цього року. 
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Борг із зарплати перед працівниками 

держшахт сягає ₴1,85 мільярда 

Загальний борг із зарплати перед працівниками 
державних шахт в Україні становить 1,85 млрд 

гривень. 

 

Збитки від екологічних злочинів в Україні 

перевищують 400 мільйонів ІНФОГРАФІКА  

В Україні збитки від екологічних злочинів 

перевищують 400 млн гривень.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Саакашвілі перевели до тюремної лікарні 

Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі 

перевели до лікарні в'язниці №18 у 

Глданському районі Тбілісі. 

 

 

Здоров'я Саакашвілі стрімко погіршується, 

він не приймає ліки - Денісова 

Здоров'я громадянина України, голови 

Виконавчого комітету Національної ради 
реформ при Президентові України Міхеїла 

Саакашвілі, який голодує у Грузії вже 39-й 

день, стрімко погіршується. 
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Саакашвілі був проти переводу до тбіліської 

колонії і боїться розправи - Денісова 

Голова Виконавчого комітету Національної 
ради реформ при Президентові України Міхеїл 

Саакашвілі був проти свого переведення до 

виправної колонії № 18 під Тбілісі, яке 

нещодавно відбулося, і був занепокоєний через 

це за своє життя.

 

 

Потреби ромів у громадах: в Україні 

провели дослідження ФОТО 

Дослідницька компанія Vox Populi Agency на 
замовлення Міжнародної благодійної 

організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» 

провела дослідження потреб представників 

ромських громад.

 

 

Окупанти хочуть залишити за гратами 

українця Штиблікова ще на 20 років 

Незаконно засудженому в тимчасово 

окупованому Росією Криму українцю Дмитру 

Штиблікову загрожує ще 20 років ув'язнення. 

 

Кримська солідарність заявляє про 

посилення тиску силовиків на активістів, 

адвокатів і журналістів 

Масові затримання активістів, посилення тиску 

на адвокатів, затримання журналістів при 

виконанні професійних обов'язків – так 
громадський рух «Кримська солідарність» 

характеризує дії силовиків в окупованому 

Криму протягом місяця.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

До суду направили справу щодо Тупицького 

- про втручання в систему 

Держказначейства 

Офіс Генерального прокурора направив до 

суду обвинувальний акт стосовно Олександра 

Тупицького, якого Президент звільнив з 

посади голови

 

 

Верховний Суд відклав розгляд скарг на 

вирок Януковичу на 29 листопада 

Верховний Суд відклав розгляд касаційних 
скарг на рішення судів двох інстанцій у справі 

про державну зраду експрезидента Віктора 

Януковича на 29 листопада.

 

 

Поліція Львівщини розглядає смерть 

заступника директора історичного музею як 

самогубство 

На Львівщині напередодні заступника 

директора Львівського історичного музею 

Юрія Сілецького, якого оголосили у розшук, 
знайшли мертвим. Поліція відкрила 

кримінальне провадження з приміткою 

«Самогубство».

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Переговори у Глазго, імітація союзництва та 

діалектика з Білоруссю 

Саміт з питань клімату у Глазго став 

майданчиком для двосторонніх зустрічей
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Жити з літератури можна. Це не просто, але 

і в «АТБ» на касі теж не просто працювати - 

Катерина Бабкіна, письменниця ІНТЕРВ'Ю 

Українська письменниця, сценаристка і 
драматургиня Катерина Бабкіна наприкінці 
жовтня 2021 року отримала за свою книжку 
«Мій дід танцював краще за всіх» премію 
Центральної Європи Angelus.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Бодібілдер зі Львівщини здобув срібну 

медаль на чемпіонаті світу в Іспанії ФОТО 

На чемпіонаті світу з бодібілдингу в Іспанії 

срібну медаль виборов представник Львівщини 

Михайло Павлюк. 

 

«Прискорюй науку»: Шкарлет відкрив 

виставку з інтерактивним адронним 

колайдером ФОТО 

У Києві міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 
відкрив виставку «Прискорюй науку», яка 

доповнена інтерактивним тунелем Великого 

адронного колайдера. 

 

Українського актора Томусяка виключили 

з «чорного списку» МКІП 

Міністерство культури та інформаційної 
політики за поданням Служби безпеки України 

скасувало два накази про внесення 54 осіб до 

Переліку осіб, які 
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Гастрономічні перлини бессарабського 

степу 

Cтеповий південь Одещини, де збережені 
культурні традиції багатьох національностей, 

поступово перетворюють на туристичну 

локацію

 

 

NAVI виграли PGL Major Stockholm із 

новими рекордами турніру 

Українська команда перемогла усіх топових 

суперників. 

 

У Києві відбудеться прощання з режисером 

Віталієм Малаховим 

У Києві в понеділок, 8 листопада, відбудеться 

прощання з українським режисером, 

керівником Театру на Подолі Віталієм 

Малаховим. 

 

 

У американському Сан-Антоніо 

презентують етнокалендар «Українська 

Спадщина» ФОТО 

У місті Сан-Антоніо (США) 14 листопада 
відбудеться офіційна презентація освітнього 

Етнокалендаря на 2022 рік «Українська 

Спадщина», у підтримку
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