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ТОП 

 

Порошенко продав акції «5 каналу» та 

«Прямого» - через закон про олігархів 

Експрезидент, лідер «Європейської 

солідарності» Петро Порошенко передав акції 

«Прямого» і «5 каналу» новому медіахолдингу 

"Вільні медіа".

 

 

Біля кордону з Польщею зібралися до 4000 

мігрантів, чути постріли 

Біля кордону з Польщею зібралося близько 3-4 

тисяч мігрантів з півдня, які хочуть нелегально 

потрапити до країни з території Білорусі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347171-porosenko-prodav-akcii-5-kanalu-ta-pramogo-cerez-zakon-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347171-porosenko-prodav-akcii-5-kanalu-ta-pramogo-cerez-zakon-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347190-bila-kordonu-z-polseu-zibralisa-do-4000-migrantiv-cuti-postrili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347190-bila-kordonu-z-polseu-zibralisa-do-4000-migrantiv-cuti-postrili.html


 

Держдеп пропонує $10 мільйонів 

винагороди за дані про керівників 

хакерської мережі REvil 

Уряд США пропонує винагороду до $10 

мільйонів за інформацію, яка допоможе знайти 

та заарештувати керівників хакерської мережі 

Sodinokibi (відомої ще як REvil), а 

  

 

Цього тижня в Україну доправлять ще 2,5 

мільйона доз вакцини Pfizer - Ляшко 

Впродовж тижня в Україну буде доставлено 

ще 2,5 млн доз вакцини Pfizer.

 

Кого стосуватиметься «ковідна амністія» - 

роз’яснення МОЗ 

Міністерство охорони здоров’я запропонувало 

можливість вакцинуватися для тих, хто купив 
підроблені документи про щеплення проти 

COVID-19, але не може цього зробити через 

вже наявні записи про вакцинацію в 

електронній системі охорони здоров’я. 

 

Астронавти SpaceX успішно повернулися на 

Землю 

Капсула SpaceX Crew Dragon з чотирма 

астронавтами на борту здійснила посадку на 

воду біля узбережжя Флориди, завершивши 

своє шестимісячне перебування в космосі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347198-derzdep-proponue-10-miljoniv-vinagorodi-za-dani-pro-kerivnikiv-hakerskoi-merezi-revil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347198-derzdep-proponue-10-miljoniv-vinagorodi-za-dani-pro-kerivnikiv-hakerskoi-merezi-revil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347198-derzdep-proponue-10-miljoniv-vinagorodi-za-dani-pro-kerivnikiv-hakerskoi-merezi-revil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347198-derzdep-proponue-10-miljoniv-vinagorodi-za-dani-pro-kerivnikiv-hakerskoi-merezi-revil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347241-cogo-tizna-v-ukrainu-dopravlat-se-25-miljona-doz-vakcini-pfizer-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347241-cogo-tizna-v-ukrainu-dopravlat-se-25-miljona-doz-vakcini-pfizer-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347277-kogo-stosuvatimetsa-kovidna-amnistia-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347277-kogo-stosuvatimetsa-kovidna-amnistia-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3347283-astronavti-spacex-uspisno-povernulisa-na-zemlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3347283-astronavti-spacex-uspisno-povernulisa-na-zemlu.html


 

Нові COVID-штами в Європі з'являються у 

країнах, де мало вакцинованих - 

Єврокомісія 

Повна вакцинація населення ЄС залишається 

ключем для подолання пандемії COVID-19, й 

нові хвилі інфекції, що поширюються 

Європою, лише

 

У світі зафіксували понад 251 мільйон 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 9 листопада 

зафіксовано понад 251 млн випадків зараження 

коронавірусом

 

СВІТ 

 

США і Румунія обговорили взаємодію задля 

безпеки в Чорному морі – Держдеп 

Держсекретар США Ентоні Блінкен у 

понеділок провів зустріч з міністром 

закордонних справ Румунії Богданом Ауреску, 
під час якої обговорив, зокрема, 

співробітництво в галузі безпеки в регіоні 

Чорного моря на тлі збройної агресії РФ проти 

України. 

 

 

Байден назвав контрзаходи проти хакерів 

REvil меседжем для Путіна 

Глава Білого дому Джо Байден заявив, що 

запровадження правоохоронними органами 

США дій проти хакерської організації REvil є 
підтвердженням для президента РФ 

Володимира Путіна, що США мають серйозні 

наміри 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347102-novi-covidstami-v-evropi-zavlautsa-u-krainah-de-malo-vakcinovanih-evrokomisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347102-novi-covidstami-v-evropi-zavlautsa-u-krainah-de-malo-vakcinovanih-evrokomisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347102-novi-covidstami-v-evropi-zavlautsa-u-krainah-de-malo-vakcinovanih-evrokomisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347102-novi-covidstami-v-evropi-zavlautsa-u-krainah-de-malo-vakcinovanih-evrokomisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347299-u-sviti-zafiksuvali-ponad-251-miljon-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347299-u-sviti-zafiksuvali-ponad-251-miljon-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347281-ssa-i-rumunia-obgovorili-vzaemodiu-zadla-bezpeki-v-cornomu-mori-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347281-ssa-i-rumunia-obgovorili-vzaemodiu-zadla-bezpeki-v-cornomu-mori-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347261-bajden-nazvav-kontrzahodi-proti-hakeriv-revil-mesedzem-dla-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347261-bajden-nazvav-kontrzahodi-proti-hakeriv-revil-mesedzem-dla-putina.html


 

В ООН назвали лідера за викидами 

парникових газів 

Переробка, упаковка, транспортування і 
споживання продуктів харчування, а також 

утилізація відходів від них виводять 

продовольчу сферу на перше місце в переліку 

джерел викидів парникових газів. 

 

Обама розкритикував Росію та Китай на 

кліматичному саміті 

На кліматичному саміті в Глазго колишній 

президент США Барак Обама підтримав 
рішення нинішнього президента Джо Байдена 

виділити кошти на

 

 

Сирія заявляє про нову повітряну атаку 

Ізраїлю 

Ізраїль здійснив нову повітряну атаку по 

об'єктам у центральних та прибережних 

районах Сирії.

 

 

Президент Нікарагуа переобрався вчетверте 

- вибори визнала лише Росія 

Президент Нікарагуа Даніель Ортега 
переобрався на четвертий термін, опозиція 

заявляє про масові фальсифікації та зміцнення 

авторитарного режиму.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347239-v-oon-nazvali-lideriv-za-vikidami-parnikovih-gaziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347239-v-oon-nazvali-lideriv-za-vikidami-parnikovih-gaziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347165-obama-rozkritikuvav-rosiu-ta-kitaj-na-klimaticnomu-samiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347165-obama-rozkritikuvav-rosiu-ta-kitaj-na-klimaticnomu-samiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347295-siria-zaavlae-pro-novu-povitranu-ataku-izrailu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347295-siria-zaavlae-pro-novu-povitranu-ataku-izrailu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347200-prezident-nikaragua-pereobravsa-vcetverte-vibori-viznala-lise-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347200-prezident-nikaragua-pereobravsa-vcetverte-vibori-viznala-lise-rosia.html


 

COVID-сертифікат і негативний тест: США 

змінюють правила для подорожей літаком 

Люди, які подорожують до США 
авіасполученням, повинні пред’явити 

підтвердження повної вакцинації проти 

COVID-19 і негативний тест.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський і Дуда обговорили протидію 

Nord Stream 2 і ситуацію на кордоні з 

Білоруссю 

Президенти України і Польщі Володимир 

Зеленський та Анджей Дуда скоординували 

позиції щодо протидії проєкту російського 

газопроводу 

 

МЗС України закликає перевести 

Саакашвілі з тюремної до звичайної лікарні 

МЗС України розчароване переведенням 

громадянина України Міхеїла Саакашвілі до 
пенітенціарного медичного закладу №18 у 

Глдані та відсутністю інформування про це 

української сторони.

 

 

Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу 

проти ІДІЛ та Аль-Каїди 

Україна підтримала санкції ЄС проти ІДІЛ, 
Аль-Каїди та споріднених з ними груп та 

персон та зобов’язалася погоджувати власну 

політику із цими рішеннями ЄС.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347204-covidsertifikat-i-negativnij-test-ssa-zminuut-pravila-dla-podorozej-litakom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347204-covidsertifikat-i-negativnij-test-ssa-zminuut-pravila-dla-podorozej-litakom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347188-zelenskij-i-duda-zasudili-dii-rezimu-lukasenka-na-kordoni-z-polseu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347188-zelenskij-i-duda-zasudili-dii-rezimu-lukasenka-na-kordoni-z-polseu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347188-zelenskij-i-duda-zasudili-dii-rezimu-lukasenka-na-kordoni-z-polseu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347188-zelenskij-i-duda-zasudili-dii-rezimu-lukasenka-na-kordoni-z-polseu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347179-mzs-zaklikae-perevesti-saakasvili-z-turemnoi-do-zvicajnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347179-mzs-zaklikae-perevesti-saakasvili-z-turemnoi-do-zvicajnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347181-ukraina-priednalasa-do-sankcij-evrosouzu-proti-idil-ta-alkaidi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347181-ukraina-priednalasa-do-sankcij-evrosouzu-proti-idil-ta-alkaidi.html


 

Посол України зустрівся з активом 

української громади Андорри 

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев у 
рамках візиту до князівства Андорра зустрівся 

з активом української громади.

 

УКРАЇНА 

 

В ОП відповіли на закиди щодо закриття 

KyivPost 

Прессекретар Президента Сергій Никифоров 
заявив, що Офісі Президента здивовані тим, як 

окремі політики та медійники звинувачують в 

закритті KyivPost ОП. 

 

Суд відмовив Добкіну в позовах до чотирьох 

виборчкомів 

Харківський окружний адмінсуд не 

задовольнив позови кандидата у мери Харкова 

Михайла Добкіна до територіальних виборчих 

комісій в чотирьох 

 

Терехов програв у справі про скасування 

постанови Харківської міської ТВК щодо 

ОПОРИ 

Колегія суддів Харківського другого 

апеляційного адміністративного суду залишила 

без змін рішення Харківського окружного 

адмінсуду за позовом Ігоря 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3347303-posol-ukraini-zustrivsa-z-aktivom-ukrainskoi-gromadi-andorri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3347303-posol-ukraini-zustrivsa-z-aktivom-ukrainskoi-gromadi-andorri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347259-v-op-vidpovili-na-zakidi-sodo-zakrittia-kyivpost.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347259-v-op-vidpovili-na-zakidi-sodo-zakrittia-kyivpost.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347167-sud-vidmoviv-dobkinu-u-pozovah-do-cotiroh-viborckomiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347167-sud-vidmoviv-dobkinu-u-pozovah-do-cotiroh-viborckomiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347223-terehov-prograv-u-spravi-pro-skasuvanna-postanovi-harkivskoi-miskoi-tvk-sodo-opori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347223-terehov-prograv-u-spravi-pro-skasuvanna-postanovi-harkivskoi-miskoi-tvk-sodo-opori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347223-terehov-prograv-u-spravi-pro-skasuvanna-postanovi-harkivskoi-miskoi-tvk-sodo-opori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347223-terehov-prograv-u-spravi-pro-skasuvanna-postanovi-harkivskoi-miskoi-tvk-sodo-opori.html


 

СБУ: З початку року 38 осіб засудили за 

державну зраду і шпигунство 

З початку року відкрито понад 300 проваджень 
за посягання на територіальну цілісність нашої 

держави та спроби захоплення влади. Понад 

260 зловмисників – засуджено. 

 

 

Джелялову окупанти висунули нове 

звинувачення - контрабанда вибухового 

пристрою 

Політв'язню Наріману Джелялову висунуто 

нове звинувачення в контрабанді вибухового 

пристрою, який передбачає до 12 років 

позбавлення волі. 

 

Вища рада правосуддя цьогоріч звільнила 

185 суддів 

Вища рада правосуддя упродовж 10 місяців 

поточного року звільнила 185 суддів.

 

 

Штурм Covid-лікарні у Миколаєві: голова 

Нацполіції повідомив подробиці 

У ситуації із інфекційною лікарнею 
Миколаївської області, щодо якої 5 листопада 

була розповсюджена інформація про її 

можливий штурм, то там конфлікт було 
вичерпано після того, як люди, які намагалися 

потрапити до цієї лікарні, зламали там 

шлагбаум. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347287-sbu-z-pocatku-roku-38-osib-zasudili-za-derzavnu-zradu-i-spigunstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347287-sbu-z-pocatku-roku-38-osib-zasudili-za-derzavnu-zradu-i-spigunstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3347247-dzelalovu-okupanti-visunuli-nove-zvinuvacenna-kontrabanda-vibuhovogo-pristrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3347247-dzelalovu-okupanti-visunuli-nove-zvinuvacenna-kontrabanda-vibuhovogo-pristrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3347247-dzelalovu-okupanti-visunuli-nove-zvinuvacenna-kontrabanda-vibuhovogo-pristrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3347247-dzelalovu-okupanti-visunuli-nove-zvinuvacenna-kontrabanda-vibuhovogo-pristrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347285-visa-rada-pravosudda-cogoric-zvilnila-185-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347285-visa-rada-pravosudda-cogoric-zvilnila-185-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347250-sturm-covidlikarni-u-mikolaevi-golova-nacpolicii-povidomiv-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347250-sturm-covidlikarni-u-mikolaevi-golova-nacpolicii-povidomiv-podrobici.html


 

Обов'язкова вакцинація проти COVID: 

Ляшко пояснив, чому лікарів не включили 

в перелік 

Медичних працівників не включили в перелік 

професій, що підлягають обов'язковій 

вакцинації проти COVID-19, через 

необхідність забезпечити доступ до медичної 

допомоги всім, хто по неї звертається. 

 

У поліції пояснили, чи перевірятимуть 

COVID-сертифікати у людей на вулиці 

Поліцейські у крайньому випадку можуть 

зупинити громадянина на вулиці, але осіб, які 
повертаються з-за кордону і мають проходити 

певний період самоізоляції, досить багато, і 

функція у тому числі і Нацполіції – цих людей 

перевіряти. 

 

 

Довідка про протипоказання до вакцинації 

буде видаватися, якщо людина перехворіла 

на COVID-19 

Довідка про протипокази до вакцинації також 

буде видаватися, якщо людина перехворіла на 

COVID-19. Діяти ця довідка буде три місяці. 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,08 за 

долар 

Національний банк України на вівторок, 9 
листопада 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 2 копійки - до 26,0806 грн за долар. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347254-obovazkova-vakcinacia-proti-covid-lasko-poasniv-comu-likariv-ne-vklucili-v-perelik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347254-obovazkova-vakcinacia-proti-covid-lasko-poasniv-comu-likariv-ne-vklucili-v-perelik.html
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В Україні – 18 988 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 18 988 нових 

випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби п'ять разів зривали 

«тишу» в зоні ООС 

Протягом минулої доби, 8 листопада, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 

порушень режиму припинення вогню, 1 з яких 

із застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.

 

 

Місія ОБСЄ зафіксувала на сході України 

російські реактивні системи залпового 

вогню 

СММ ОБСЄ зафіксувала в окремих районах 

Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) 

російські реактивні систем залпового вогню 
"Град-К", які перебувають на озброєнні лише 

збройних сил Російської Федерації. 

 

Місія ОБСЄ повідомила про 839 порушень 

«тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 5-
го до вечора 7-го листопада 661 порушення 

режиму припинення вогню у Донецькій 

області та 178 таких порушень на Луганщині.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

9 листопада: народний календар і 

астровісник 

У цей день успіх прийде до тих, хто вірить у 

свої сили

 

 

Болдуїн пропонує наймати поліцейських 

для перевірки зброї на зйомках 

Відомий американський актор та продюсер 
Алек Болдуїн, який випадково вбив операторку 

- 42-річну Галину Гатчінс (Андросович), 

пропонує, щоб на зйомках були присутні 
поліцейські, які б контролювали безпечність 

зброї. 

 

МОЗ затвердило сезонне меню для дітей у 

садочках 

Міністерство охорони здоров’я затвердило 

сезонне меню для дітей віком від 1 до 6 (7) 

років для харчування у закладах освіти. 

 

У Києві кілька приватних шкіл 

оштрафують за порушення карантину 

У Києві карантинні заходи порушують кілька 

приватних закладів освіти, які не організували 

освітній процес у дистанційному режимі з 1 

листопада. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3347115-9-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3347115-9-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3347192-bolduin-proponue-najmati-policejskih-dla-perevirki-zbroi-na-zjomkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3347192-bolduin-proponue-najmati-policejskih-dla-perevirki-zbroi-na-zjomkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347175-moz-zatverdilo-sezonne-menu-dla-ditej-u-sadockah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347175-moz-zatverdilo-sezonne-menu-dla-ditej-u-sadockah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3347306-u-kievi-kilka-privatnih-skil-ostrafuut-za-porusenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3347306-u-kievi-kilka-privatnih-skil-ostrafuut-za-porusenna-karantinu.html


 

Ляшко розповів, коли в Україні може 

початися масова вакцинація підлітків 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 
закликав родини, у яких є школярі або 

студенти, вакцинуватися і вакцинувати 

старших членів родини. 

 

 

Geely представила електровантажівку - 

конкурента Tesla 

Китайська компанія Geely у понеділок, 8 

листопада, представила нову електричну 
напіввантажівку Homtruck, яка буде 

конкурувати з Tesla Semi Ілона 

 

У небі над Туреччиною спостерігали 

падіння невідомого яскравого об’єкта 

Увечері 8 листопада жителі міст по всій 

Туреччині спостерігали в небі падіння 

невідомого яскравого об’єкта. 

 

9 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні українці відзначають День 

української писемності та мови
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