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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

Довибори у Раду: ЦВК встановила
результати на Херсонщині та Черкащині
ВІД Е О

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» ВІД Е О
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.

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.

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
РОЗ СЛІД У ВАННЯ

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.

КОРОНАВІРУС
Черкаська область переходить у «червону»
зону з 12 листопада
Державна комісія з питань техногенноекологічної 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.

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.

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
Д ОКУ М Е НТ

Перший заступник секретаря Ради
національної безпеки і оборони Руслан
Демченко отримав статус учасника бойових
дій законно.

У Києві прощаються з Юхимом
Звягільським ФОТ О
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 дизельпотязі українського виробництва ФОТ О,
ВІД Е О

Президент Володимир Зеленський здійснив
тестову поїздку в регіональному дизель-поїзді
ДПКр-3, який було збудовано цьогоріч на
Крюківському вагонобудівному заводі.

Гектар сільгоспземлі продають в
середньому за 42 тисячі гривень
Д ОС ЛІД ЖЕ ННЯ

Середньозважена ціна 1 га землі
сільськогосподарського призначення в Україні
становить 42 354 грн.

Шмигаль анонсував проєкти державноприватного партнерства з МФК
Кабінет Міністрів і Міжнародна фінансова
корпорація розвиватимуть проєкти державноприватного 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 ЗАК ОНОП РОЄ КТ
Депутати зареєстрували у парламенті
законопроєкт, що пропонує виділити 3 млрд
грн із держбюджету-2021 для соцпідтримки
застрахованих осіб у зв'язку

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, ВІД Е О
В Одеській області правоохоронці визволили із
трудового рабства 12 людей.

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
ЕКСК ЛЮЗ ИВ

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.

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.

Красу осіннього Закарпаття показали у
проморолику ВІД Е О
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 ФОТ О
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 Challenge2021, 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.

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.
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