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ТОП 

 

Росія перекидає більше танків ближче до 

кордонів з Україною – Bloomberg 

Російська Федерація продовжує нарощувати 

сили, зокрема перекидати танкові підрозділи 

до районів поблизу з українським кордоном. 

 

Від форсованого вступу України в НАТО – 

до спроб завадити форсованому запуску 

ПП2 

Що означає активність США навколо 

російсько-української війни і відносно 

спокійна реакція України на інформацію про 

російські маневри на кордоні 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3347890-rosia-perekidae-bilse-tankiv-blizce-do-kordoniv-z-ukrainou-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3347890-rosia-perekidae-bilse-tankiv-blizce-do-kordoniv-z-ukrainou-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347517-vid-forsovanogo-vstupu-ukraini-v-nato-do-sprob-zavaditi-forsovanomu-zapusku-pp2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347517-vid-forsovanogo-vstupu-ukraini-v-nato-do-sprob-zavaditi-forsovanomu-zapusku-pp2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347517-vid-forsovanogo-vstupu-ukraini-v-nato-do-sprob-zavaditi-forsovanomu-zapusku-pp2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347517-vid-forsovanogo-vstupu-ukraini-v-nato-do-sprob-zavaditi-forsovanomu-zapusku-pp2.html


 

Довибори у Раду: ЦВК встановила 

результати на Херсонщині та Черкащині 
ВІДЕО 

Центральна виборча комісія встановила 

результати проміжних виборів до Верховної 
Ради в одномандатних виборчих округах №184 

(Херсонська область) та 

 

Поліція встановила особи 166 в’язнів 

катівні «Ізоляція» ВІДЕО 

Правоохоронці наразі встановили 166 осіб, які 

перебували у донецькій незаконній в'язниці 

“Ізоляція”. 

 

 

КУК пропонує допомогу у пошуку рішення 

для продовження роботи Kyiv Post 

Конгрес українців Канади готовий надати 

допомогу у пошуку рішення, яке дало б змогу 

виданню Kyiv Post продовжити роботу 

відповідно до високих стандартів. 

 

Євросоюз вилучив Україну із «зеленого 

списку» для подорожей 

Рада ЄС оголосила про вилучення України та 
Сингапуру з переліку держав і територій, з 

якими національним урядам країн ЄС 

рекомендовано поступово скасовувати 
обмеження на несуттєві подорожі в умовах 

пандемії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347675-dovibori-u-radu-cvk-vstanovila-rezultati-na-hersonsini-ta-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347675-dovibori-u-radu-cvk-vstanovila-rezultati-na-hersonsini-ta-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347675-dovibori-u-radu-cvk-vstanovila-rezultati-na-hersonsini-ta-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347675-dovibori-u-radu-cvk-vstanovila-rezultati-na-hersonsini-ta-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347736-policia-vstanovila-osobi-166-vazniv-kativni-izolacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347736-policia-vstanovila-osobi-166-vazniv-kativni-izolacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3347885-kuk-proponue-dopomogu-u-posuku-risenna-dla-prodovzenna-roboti-kyiv-post.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3347885-kuk-proponue-dopomogu-u-posuku-risenna-dla-prodovzenna-roboti-kyiv-post.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3347537-evrosouz-viluciv-ukrainu-iz-zelenogo-spisku-dla-podorozej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3347537-evrosouz-viluciv-ukrainu-iz-zelenogo-spisku-dla-podorozej.html


 

В Україні розширили перелік професій для 

обов’язкової COVID-вакцинації 

Міністерство охорони здоров'я розширило 
перелік професій, для яких щеплення проти 

COVID-19 є обов’язковим.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Париж наполягає на проведенні 

«нормандської» зустрічі глав МЗС 

Міністерство закордонних справ Франції 

наполягає на якнайскорішому проведенні 

зустрічі у нормандському форматі на рівні глав 

МЗС.

 

 

Кулеба і Блінкен зустрінуться завтра у 

Вашингтоні 

У Вашингтоні 10 листопада відбудеться п’яте 

засідання українсько-американської Комісії 

стратегічного партнерства під 
співголовуванням міністра закордонних справ 

України Дмитра Кулеби та державного 

секретаря США Ентоні Блінкена.

 

 

Глави МЗС країн Східного партнерства 15 

листопада зберуться у Брюсселі 

Україна на засіданні міністрів закордонних 

справ Східного партнерства, яке відбудеться 15 
листопада в Брюсселі, представить свою 

позицію щодо декларації грудневого саміту. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347369-v-ukraini-rozsirili-perelik-profesij-dla-obovazkovoi-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347369-v-ukraini-rozsirili-perelik-profesij-dla-obovazkovoi-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347759-pariz-napolagae-na-provedenni-normandskoi-zustrici-glav-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347759-pariz-napolagae-na-provedenni-normandskoi-zustrici-glav-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347554-kuleba-i-blinken-zustrinutsa-zavtra-u-vasingtoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347554-kuleba-i-blinken-zustrinutsa-zavtra-u-vasingtoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347596-glavi-mzs-krain-shidnogo-partnerstva-15-listopada-zberutsa-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347596-glavi-mzs-krain-shidnogo-partnerstva-15-listopada-zberutsa-u-brusseli.html


 

Шмигаль зустрівся з новопризначеним 

Апостольським Нунцієм в Україні ФОТ О 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 
провів зустріч із Апостольським Нунцієм в 

Україні Вісвалдасом Кулбокасом.

 

 

Міжнародні партнери вітають призначення 

першого складу Етичної ради 

Створення Етичної ради є важливим кроком у 
реалізації стратегії реформування судової 

системи. 

 

Окупанти в Україні використовували дрони 

РФ із чеськими двигунами – журналісти 
РОЗСЛІДУВАННЯ  

Двигуни до дронів, які на сході України 

використовували сепаратисти, були поставлені 

через чеську компанію, за якою стоять троє 

росіян, або були вироблені в Чехії.

 

 

МЗС працюватиме над розвитком недільних 

шкіл і української освіти за кордоном – 

Кулеба 

Міністерство закордонних справ працюватиме 

над розвитком недільних шкіл і української 

освіти за кордоном.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347789-smigal-zustrivsa-z-novopriznacenim-apostolskim-nunciem-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347789-smigal-zustrivsa-z-novopriznacenim-apostolskim-nunciem-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347505-miznarodni-partneri-vitaut-priznacenna-persogo-skladu-eticnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347505-miznarodni-partneri-vitaut-priznacenna-persogo-skladu-eticnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3347808-okupanti-v-ukraini-vikoristovuvali-droni-rf-iz-ceskimi-dvigunami-zurnalisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3347808-okupanti-v-ukraini-vikoristovuvali-droni-rf-iz-ceskimi-dvigunami-zurnalisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3347808-okupanti-v-ukraini-vikoristovuvali-droni-rf-iz-ceskimi-dvigunami-zurnalisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3347808-okupanti-v-ukraini-vikoristovuvali-droni-rf-iz-ceskimi-dvigunami-zurnalisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3347682-mzs-pracuvatime-nad-rozvitkom-nedilnih-skil-i-ukrainskoi-osviti-za-kordonom-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3347682-mzs-pracuvatime-nad-rozvitkom-nedilnih-skil-i-ukrainskoi-osviti-za-kordonom-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3347682-mzs-pracuvatime-nad-rozvitkom-nedilnih-skil-i-ukrainskoi-osviti-za-kordonom-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3347682-mzs-pracuvatime-nad-rozvitkom-nedilnih-skil-i-ukrainskoi-osviti-za-kordonom-kuleba.html


КОРОНАВІРУС 

 

Черкаська область переходить у «червону» 

зону з 12 листопада 

Державна комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

ухвалила рішення встановити з 12 листопада 

червоний рівень епідемічної небезпеки на 

території Черкаської області. 

 

Анестезіолог пояснила причину фіброзу 

легень у пацієнтів із COVID-19 

Лікар-анестезіолог Запорізької міської лікарні 

екстреної та швидкої медичної допомоги 
розповіла, що відбувається з легенями пацієнта 

з COVID-19: вірус вражає структуру тканини 

легень, і тому хворим стає важко дихати.

 

 

На Донеччині за добу в 1,6 раза зросла 

кількість смертей від COVID-19 

На Донеччині кількість людей, які померли від 
ускладнень COVID-19, зросла за останню добу 

у 1,6 раза – до 89 осіб. Лікарі пояснюють це 

низькою вакцинацією населення області. 

 

 

МОЗ: серед госпіталізованих за тиждень - 

91% невакциновані 

З-поміж госпіталізованих з COVID-19 

минулого тижня 91% людей не вакциновані. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347611-cerkaska-oblast-perehodit-u-cervonu-zonu-z-12-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347611-cerkaska-oblast-perehodit-u-cervonu-zonu-z-12-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347701-anesteziolog-poasnila-pricinu-fibrozu-legen-u-pacientiv-iz-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347701-anesteziolog-poasnila-pricinu-fibrozu-legen-u-pacientiv-iz-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347837-na-doneccini-za-dobu-v-16-raza-zrosla-kilkist-smertej-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347837-na-doneccini-za-dobu-v-16-raza-zrosla-kilkist-smertej-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347850-moz-sered-gospitalizovanih-za-tizden-91-nevakcinovani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347850-moz-sered-gospitalizovanih-za-tizden-91-nevakcinovani.html


 

Бердянське турагентство викрили на 

продажі «липових» COVID-тестів ВІДЕО 

У Бердянську Запорізької області поліцейські 
викрили працівників туристичного агентства, 

які розповсюджували підроблені ПЛР-тести на 

COVID-19.

 

 

Говорили російською та матюкалися: на 

Прикарпатті «антиваксери» зірвали 

навчання у ліцеї 

На Прикарпатті у Єзупільській територіальній 

громаді кілька десятків антивакцинаторів у 

місцевому ліцеї вимагали допустити до роботи 

вчительку

 

 

Краще звертатися до найближчого пункту 

щеплень, аніж їхати через усе місто в центр 

вакцинації - Ігор Кузін,головний державний 

санітарний лікар ІНТЕРВ'Ю 

В Україні продовжують фіксувати високі 
показники захворюваності на COVID-19. І 
хоча Міністерство охорони здоров’я почало 
обережно звітувати про стабілізацію ситуації, 
одним із рішень проблеми вбачає все таки 

вакцинацію якомога більшої кількості людей.

УКРАЇНА 

 

Зеленський завтра збирає засідання РНБО 

Президент України Володимир Зеленський 

доручив секретареві РНБО Олексію Данілову 

організувати засідання Радбезу 10 листопада.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347777-berdanske-turagentstvo-vikrili-na-prodazi-lipovih-covidtestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347777-berdanske-turagentstvo-vikrili-na-prodazi-lipovih-covidtestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347845-govorili-rosijskou-ta-matukalisa-na-prikarpatti-antivakseri-zirvali-navcanna-u-licei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347845-govorili-rosijskou-ta-matukalisa-na-prikarpatti-antivakseri-zirvali-navcanna-u-licei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347845-govorili-rosijskou-ta-matukalisa-na-prikarpatti-antivakseri-zirvali-navcanna-u-licei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347845-govorili-rosijskou-ta-matukalisa-na-prikarpatti-antivakseri-zirvali-navcanna-u-licei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347577-igor-kuzin-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-golovnij-derzavnij-sanitarnij-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347577-igor-kuzin-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-golovnij-derzavnij-sanitarnij-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347577-igor-kuzin-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-golovnij-derzavnij-sanitarnij-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347577-igor-kuzin-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-golovnij-derzavnij-sanitarnij-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347782-zelenskij-zavtra-zbirae-zasidanna-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347782-zelenskij-zavtra-zbirae-zasidanna-rnbo.html


 

Верещук назвала свої завдання у ТКГ, які їй 

дав Зеленський 

Пріоритетом роботи новопризначеного 
віцепрем'єр-міністра - міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Ірини Верещук у складі Тристоронньої 

контактної групи буде захист інтересів 
громадян на окупованих територіях сходу 

України. 

 

 

Фінансування партій: НАЗК закликає 

Зеленського ветувати зміни до закону 

Голова Національного агентства з питань 
запобігання корупції Олександр Новіков 

закликав Президента Володимира Зеленського 

накласти вето та

 

 

Замість Верещук: ЦВК визнала обраним 

нового депутата від «Слуги народу» 

Центральна виборча комісія визнала обраним 

народним депутатом за списком партії “Слуга 
народу” на позачергових парламентських 

виборах 21 липня 2019 

 

 

Демченко з РНБО законно отримав статус 

учасника бойових дій – Мінветеранів 
ДОКУМЕНТ  

Перший заступник секретаря Ради 

національної безпеки і оборони Руслан 

Демченко отримав статус учасника бойових 

дій законно.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347667-veresuk-nazvala-svoi-zavdanna-u-tkg-aki-ij-dav-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347667-veresuk-nazvala-svoi-zavdanna-u-tkg-aki-ij-dav-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347574-finansuvanna-partij-nazk-zaklikae-zelenskogo-vetuvati-zmini-do-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347574-finansuvanna-partij-nazk-zaklikae-zelenskogo-vetuvati-zmini-do-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347699-zamist-veresuk-cvk-viznala-obranim-novogo-deputata-vid-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347699-zamist-veresuk-cvk-viznala-obranim-novogo-deputata-vid-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347814-zastupnik-sekretara-rnbo-demcenko-otrimav-status-ucasnika-bojovih-dij-zakonno-minveteraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347814-zastupnik-sekretara-rnbo-demcenko-otrimav-status-ucasnika-bojovih-dij-zakonno-minveteraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347814-zastupnik-sekretara-rnbo-demcenko-otrimav-status-ucasnika-bojovih-dij-zakonno-minveteraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347814-zastupnik-sekretara-rnbo-demcenko-otrimav-status-ucasnika-bojovih-dij-zakonno-minveteraniv.html


 

У Києві прощаються з Юхимом 

Звягільським ФОТО  

У Києві в приміщенні клубу Кабінету 
Міністрів розпочалася церемонія прощання з 

Героєм України, народним депутатом України 

I-VIII скликань, в.о. прем'єр-міністра України 

(1993-1994) Юхимом Звягільським.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Нафтогаз спростував передачу 3,5 мільярда 

кубів газу Коломойському і розповів про суд 

із Укрнафтою 

Інформація про мирову угоду НАК "Нафтогаз 

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

Гончаренко ("Європейська солідарність"), не 

відповідає дійсності. 

 

 

«Беленерго» спростовує зупинення поставок 

електроенергії в Україну 

Компанія «Беленерго» спростувала 
інформацію про зупинення постачання 

електроенергії в Україну. 

 

Зеленський проїхався у новому дизель-

потязі українського виробництва ФОТ О, 

ВІДЕО  

Президент Володимир Зеленський здійснив 

тестову поїздку в регіональному дизель-поїзді 

ДПКр-3, який було збудовано цьогоріч на 

Крюківському вагонобудівному заводі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347396-u-kievi-prosautsa-z-uhimom-zvagilskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3347396-u-kievi-prosautsa-z-uhimom-zvagilskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347650-naftogaz-sprostuvav-peredacu-35-milarda-kubiv-gazu-kolomojskomu-i-rozpoviv-pro-sud-iz-ukrnaftou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347650-naftogaz-sprostuvav-peredacu-35-milarda-kubiv-gazu-kolomojskomu-i-rozpoviv-pro-sud-iz-ukrnaftou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347650-naftogaz-sprostuvav-peredacu-35-milarda-kubiv-gazu-kolomojskomu-i-rozpoviv-pro-sud-iz-ukrnaftou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347650-naftogaz-sprostuvav-peredacu-35-milarda-kubiv-gazu-kolomojskomu-i-rozpoviv-pro-sud-iz-ukrnaftou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347570-belenergo-sprostovue-zupinenna-postavok-elektroenergii-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347570-belenergo-sprostovue-zupinenna-postavok-elektroenergii-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347603-zelenskij-proihavsa-u-novomu-dizelpotazi-ukrainskogo-virobnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347603-zelenskij-proihavsa-u-novomu-dizelpotazi-ukrainskogo-virobnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347603-zelenskij-proihavsa-u-novomu-dizelpotazi-ukrainskogo-virobnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347603-zelenskij-proihavsa-u-novomu-dizelpotazi-ukrainskogo-virobnictva.html


 

Гектар сільгоспземлі продають в 

середньому за 42 тисячі гривень 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Середньозважена ціна 1 га землі 

сільськогосподарського призначення в Україні 

становить 42 354 грн. 

 

 

Шмигаль анонсував проєкти державно-

приватного партнерства з МФК 

Кабінет Міністрів і Міжнародна фінансова 
корпорація розвиватимуть проєкти державно-

приватного партнерства в Україні. 

 

Ціна газу для населення протягом 

опалювального періоду не змінюватиметься 

– Міненерго 

Ціна на газ для населення України протягом 
опалювального сезону 2021-2022 років 

залишатиметься незмінною. 

 

 

Українцям, які сидять без роботи на 

карантині, хочуть виділити 3 мільярди 

допомоги ЗАКОНОПРОЄКТ  

Депутати зареєстрували у парламенті 

законопроєкт, що пропонує виділити 3 млрд 
грн із держбюджету-2021 для соцпідтримки 

застрахованих осіб у зв'язку

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347798-gektar-silgospzemli-prodaut-v-serednomu-za-42-tisaci-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347798-gektar-silgospzemli-prodaut-v-serednomu-za-42-tisaci-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347798-gektar-silgospzemli-prodaut-v-serednomu-za-42-tisaci-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347798-gektar-silgospzemli-prodaut-v-serednomu-za-42-tisaci-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347664-smigal-anonsuvav-proekti-derzavnoprivatnogo-partnerstva-z-mfk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347664-smigal-anonsuvav-proekti-derzavnoprivatnogo-partnerstva-z-mfk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347842-cina-gazu-dla-naselenna-protagom-opaluvalnogo-periodu-ne-zminuvatimetsa-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347842-cina-gazu-dla-naselenna-protagom-opaluvalnogo-periodu-ne-zminuvatimetsa-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347842-cina-gazu-dla-naselenna-protagom-opaluvalnogo-periodu-ne-zminuvatimetsa-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3347842-cina-gazu-dla-naselenna-protagom-opaluvalnogo-periodu-ne-zminuvatimetsa-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347560-ukraincam-aki-sidat-bez-roboti-na-karantini-proponuut-vidiliti-3-milardi-na-socdopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347560-ukraincam-aki-sidat-bez-roboti-na-karantini-proponuut-vidiliti-3-milardi-na-socdopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347560-ukraincam-aki-sidat-bez-roboti-na-karantini-proponuut-vidiliti-3-milardi-na-socdopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347560-ukraincam-aki-sidat-bez-roboti-na-karantini-proponuut-vidiliti-3-milardi-na-socdopomogu.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Саакашвілі били тюремники, у новій камері 

йому погрожують ув’язнені – омбудсмен 

Омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія 
підтвердила, що працівники пенітенціарної 

системи під час переведення голови 

Виконавчого комітету Національної ради

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У справі Майдану оголосили нові підозри 

Офіс Генерального прокурора оголосив нові 

підозри у справі Майдану колишнім 
очільникам правоохоронних органів часів 

президентства Віктора Януковича.  

 

Прокуратура Криму скерувала до суду 

справу про держзраду судді 

Прокуратура Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя скерувала до суду 
обвинувальний акт стосовно колишнього 

кримського судді за фактом вчинення 

державної зради.

 

 

На Одещині група ромів утримувала у 

трудовому рабстві 12 людей ФОТ О, ВІДЕО  

В Одеській області правоохоронці визволили із 

трудового рабства 12 людей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347734-saakasvili-bili-turemniki-u-novij-kameri-jomu-pogrozuut-uvazneni-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3347734-saakasvili-bili-turemniki-u-novij-kameri-jomu-pogrozuut-uvazneni-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347634-u-spravi-majdanu-ogolosili-novi-pidozri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347634-u-spravi-majdanu-ogolosili-novi-pidozri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3347755-prokuratura-krimu-skeruvala-do-sudu-spravu-pro-derzzradu-suddi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3347755-prokuratura-krimu-skeruvala-do-sudu-spravu-pro-derzzradu-suddi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347753-na-odesini-grupa-romiv-utrimuvala-u-trudovomu-rabstvi-12-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347753-na-odesini-grupa-romiv-utrimuvala-u-trudovomu-rabstvi-12-ludej.html


 

ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний 

відмовився здати кров попри рішення суду 

16-річний підозрюваний у смертельній ДТП на 
проспекті Гагаріна у Харкові відмовився здати 

кров на аналіз за рішенням суду. 

 

У Польщі назвали ймовірну причину 

смертельної ДТП за участю українців 
ЕКСКЛЮЗИВ  

Причиною ДТП, в якій цієї ночі у населеному 
пункті Ханьча на півдні Польщі загинуло двоє 

українців, а двоє інших отримали травми, 

ймовірно, є втома водія, або його погане 

самопочуття.

 

 

«Мисливці за наркотиками»: в Україні 

запустили чат-бот у Телеграмі 

У Телеграмі запрацював чат-бот, який 

викриватиме збут наркотиків по всій країні.

 

 

На Подолі п'яний чоловік посеред вулиці 

влаштував стрілянину ФОТ О  

У Києві слідчі повідомили про підозру 

чоловіку за стрілянину на вулиці в 

Подільському районі.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347863-dtp-u-harkovi-16ricnij-pidozruvanij-vidmovivsa-zdati-krov-popri-risenna-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3347863-dtp-u-harkovi-16ricnij-pidozruvanij-vidmovivsa-zdati-krov-popri-risenna-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347771-u-polsi-nazvali-jmovirnu-pricinu-smertelnoi-dtp-za-ucastu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347771-u-polsi-nazvali-jmovirnu-pricinu-smertelnoi-dtp-za-ucastu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347771-u-polsi-nazvali-jmovirnu-pricinu-smertelnoi-dtp-za-ucastu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347771-u-polsi-nazvali-jmovirnu-pricinu-smertelnoi-dtp-za-ucastu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3347655-mislivci-za-narkotikami-v-ukraini-zapustili-catbot-u-telegram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3347655-mislivci-za-narkotikami-v-ukraini-zapustili-catbot-u-telegram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3347830-na-podoli-panij-colovik-posered-vulici-vlastuvav-strilaninu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3347830-na-podoli-panij-colovik-posered-vulici-vlastuvav-strilaninu.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Якоїсь окремої дати нашої перемоги над 

Росією може й не бути. Але ми вже потроху 

перемагаємо - Олег Сенцов, кінорежисер, 

політв’язень Кремля ІНТЕРВ'Ю 

З Олегом Сенцовим зустрічаємося на 
Закарпатті під час форуму розвитку Re:Оpen 
Zakarpattia - 2021. 

 

Кенія: 2 тисячі кілометрів, що змінюють 

свідомість 

Африканський прорив, або Наші люди на 

екваторі

 

 

«Буквар» Шевченка: двічі дозволений, але 

заборонений 

Як у ХІХ столітті не дати зробити з України – 

Малоросію. В День української писемності та 
мови розповідаємо про українську абетку, 

видану наприкінці життя поета

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

З викупом та караваєм: диригентка Оксана 

Линів одружилася зі скрипалем ФОТО 

Диригент Оксана Линів одружилася з 
музикантом Дюссельдорфського симфонічного 

оркестру скрипалем Андрієм Мурзою. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347630-oleg-sencov-kinoreziser-politvazen-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347630-oleg-sencov-kinoreziser-politvazen-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347630-oleg-sencov-kinoreziser-politvazen-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347630-oleg-sencov-kinoreziser-politvazen-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3347256-kenia-2-tisaci-kilometriv-so-zminuut-svidomist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3347256-kenia-2-tisaci-kilometriv-so-zminuut-svidomist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347257-bukvar-sevcenka-dvici-dozvolenij-ale-zaboronenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347257-bukvar-sevcenka-dvici-dozvolenij-ale-zaboronenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3347879-z-vikupom-ta-karavaem-dirigentka-oksana-liniv-odruzilasa-zi-skripalem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3347879-z-vikupom-ta-karavaem-dirigentka-oksana-liniv-odruzilasa-zi-skripalem.html


 

Красу осіннього Закарпаття показали у 

проморолику ВІДЕО  

На Закарпатті випустили туристичний 
проморолик, аби показати красу регіону та 

його доступність для туристів у будь-яку пору 

року. 

 

Українські полярники писали радіодиктант 

о п'ятій ранку ФОТО  

Учасники 26-ї Української антарктичної 

експедиції писали диктант національної 

єдності одночасно з тими, хто робив це в 
Україні та інших куточках світу. Через 

різницю у часі для зимівників акція 

розпочалась о п'ятій годині ранку. 

 

 

Україна вперше бере участь у конкурсі 

стартапів в Сінгапурі 

Україна вперше стала учасницею конкурсу 
стартапів Trade and Connectivity Challenge-

2021, який організує Enterprise Singapore. 

 

У «Київ Цифровий» удосконалили сервіси 

QR-квитків та паркування 

У застосунку «Київ Цифровий» удосконалено 

сервіси QR-квитків та оплати погодинного 

паркування. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3347530-krasu-osinnogo-zakarpatta-pokazali-u-promoroliku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3347530-krasu-osinnogo-zakarpatta-pokazali-u-promoroliku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347705-ukrainski-polarniki-pisali-radiodiktant-o-patij-godini-ranku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3347705-ukrainski-polarniki-pisali-radiodiktant-o-patij-godini-ranku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3347461-ukraina-vperse-bere-ucast-u-konkursi-startapiv-v-singapuri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3347461-ukraina-vperse-bere-ucast-u-konkursi-startapiv-v-singapuri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3347641-u-kiiv-cifrovij-udoskonalili-servisi-qrkvitkiv-ta-parkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3347641-u-kiiv-cifrovij-udoskonalili-servisi-qrkvitkiv-ta-parkuvanna.html


 

SkyUp почне літати до Тель-Авіва з Києва 

та Одеси 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines почне 
літати до Тель-Авіва з Києва у листопаді та з 

Одеси у грудні 2021 року. 

 

Чотирирічна львів’янка навчає нормам 

української мови дітей та дорослих ФОТ О  

Чотирирічна Христина Дуда навчає своїх 

однолітків та їхніх батьків української мови. 
Дівчинка має свою сторінку в Instagram та 10 

відеоуроків у YouTube, які допомагають 

маленьким діткам 2-4 років робити перші 

кроки у опануванні рідної мови.

 

 

«Бабин Яр. Контекст» Лозниці номінували 

на премію Європейської кіноакадемії 

Українську стрічку "Бабин Яр. Контекст" 

режисера Сергія Лозниці номіновано на 
премію Європейської кіноакадемії – European 

Film Awards.  

 

Закарпатський бігун Андрій Ткачук переміг 

в чемпіонаті світу з бігу на тредмилі 

Закарпатський бігун Андрій «Бродяга» Ткачук 

переміг у чемпіонаті світу з бігу на тредмилі та 

встановив новий світовий рекорд - 410 км за 48 

год.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3347572-skyup-pocne-litati-do-telaviva-z-kieva-ta-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3347572-skyup-pocne-litati-do-telaviva-z-kieva-ta-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3347750-cotiriricna-lvivanka-navcae-normam-ukrainskoi-movi-ditej-ta-doroslih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3347750-cotiriricna-lvivanka-navcae-normam-ukrainskoi-movi-ditej-ta-doroslih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3347828-babin-ar-kontekst-loznici-nominuvali-na-premiu-evropejskoi-kinoakademii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3347828-babin-ar-kontekst-loznici-nominuvali-na-premiu-evropejskoi-kinoakademii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3347818-zakarpatskij-bigun-andrij-tkacuk-peremig-v-cempionati-svitu-z-bigu-na-tredmili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3347818-zakarpatskij-bigun-andrij-tkacuk-peremig-v-cempionati-svitu-z-bigu-na-tredmili.html

