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ТОП
У МЗС відреагували на слова міністра
Білорусі про «російський» Крим
Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання
тимчасово окупованого Криму територією
Росії призведе до непоправних наслідків для

Депутат Бундестагу пропонує розміщувати
мігрантів із Білорусі в Україні
Німецький депутат Нільc Шмід пропонує, щоб
ЄС попросила Україну про допомогу в
розміщенні мігрантів, які через Білорусь
прориваються до Європи.

Україна має план, як не допустити в країну
нелегалів з Білорусі - СБУ
Питання щодо ситуації з біженцями на кордоні
з Білоруссю знаходиться на контролі
Президента України і українська сторона має
план, як не допустити нелегалів в Україну.

РНБО готова реагувати на «енергетичний
тероризм» Росії - Данілов
Рада національної безпеки та оборони не
виключає застосування Росією "енергетичного
тероризму" та готова відповідати на нього.

У Кривому Розі знайшли мертвим
двоюрідного брата загиблого мера Павлова
У Кривому Розі знайшли мертвим Бориса
Павлова - двоюрідного брата криворізького
міського голови Костянтина Павлова, який
загинув цього літа.

Нідерланди внесли Україну до «червоної»
зони
Нідерланди внесли Україну до «червоної» зони
ризику щодо поширення коронавірусу.

Протипоказання до COVID-щеплення:
довідку поки не додаватимуть у «Дію»
Міністерство цифрової трансформації України
не отримувало технічне завдання від
Міністерства охорони здоров'я на
впровадження у застосунку Дія довідки про
протипоказання до вакцинації від COVID-19.

УКРАЇНА І СВІТ
У РНБО заявляють про нову хвилю
дестабілізації, що йде в Україну з Росії
На Україну насувається нова хвиля
дестабілізації з боку Росії.

У РНБО пояснили, чому Україна є
найбільшим «подразником» для Путіна
Сучасне керівництво Російської Федерації
вважає своєю місією відновлення території
"історичної Росії".

Україна ввела санкції проти нових
власників літаків, які літали до Росії РНБО
Рада національної безпеки і оборони за
матеріалами Служби безпеки України
ухвалила рішення застосувати санкції відносно
нових власників літаків, які раніше були
пов’язані з компанією JET4U S.R.L. і літали до
Росії.

У Грузії сьогодні - суд над Саакашвілі
Судовий процес у кримінальній справі проти
колишнього президента Грузії Міхеіла
Саакашвілі відбудеться сьогодні, 10 листопада.

РНБО запровадила санкції через відкриття
«представництва Нікарагуа» в окупованому
Криму
Рада національної безпеки та оборони під час
засідання розглянула низку питань та ухвалила
рішення щодо ситуації на білоруськопольському кордоні, ринку енергоресурсів та
запровадження санкцій.

КОРОНАВІРУС
Кличко: У Києві хворіє все більше дітей –
школи залишаються на «дистанційці»
У Києві з наступного тижня учні, зокрема
молодша школа, продовжать навчання в
дистанційному режимі у зв’язку з погіршенням
ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Лікарі попереджають, що пандемія може
посилити наслідки цукрового діабету
Наслідки цукрового діабету у світі та в Україні
є важкими і посилюються фактором пандемії
COVID-19.

МОЗ планує зробити 48 мільйонів COVIDщеплень до кінця року
Міністерство охорони здоров’я ставить за мету
зробити в Україні до кінця 2021 року 48 млн
щеплень проти COVID-19.

Транспорт, концерти і не тільки: де поліція
перевіряє COVID-документи
Поліція перевіряє документи про вакцинацію
проти коронавірусу винятково в громадських
місцях.

На Львівщині від COVID-19 помер «кіборг»
Володимир Клепач
На Львівщині від ускладнень коронавірусної
хвороби помер захисник Донецького
аеропорту, жовківчанин Володимир Клепач.

УКРАЇНА
Шмигаль хоче по-новому оцінювати роботу
міністрів
Кабінет Міністрів запровадить новий механізм
оцінки роботи міністерств та їхніх керівників.

Кабмін призначив голову Нацслужби
здоров’я – депутатка
На посаду голови Національної служби
здоров’я України НСЗУ призначили
заступницю голови Чернівецької ОДА Наталію
Гусак.

Кабмін звільнив голову ДСНС Чечоткіна
Кабінет Міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з
посади голови Державної служби з
надзвичайних ситуацій і тимчасово поклав
виконання обов'язків

Данілов каже, що не знає про історію з
Демченком і люстраційним списком
Секретар Ради національної безпеки і оборони
Олексій Данілов заявляє, що його перший
заступник Руслан Демченко "займається своєю
роботою", а про питання люстраційної
перевірки йому невідомо, цим займаються інші
органи.

Монастирський анонсував нові санкційні
списки від МВС
Наступні списки щодо накладення санкцій на
певних осіб за поданням Національної поліції
та Міністерства внутрішніх справ можуть бути
найближчим часом розглянуті РНБО.

Шуляк є у шортлисті кандидатів на посаду
нового глави партії «Слуга народу» Корнієнко
Заступниця голови парламентської фракції
«Слуга народу» Олена Шуляк присутня у
шортлисті кандидатів на посаду нового
очільника партії «Слуга народу».

ОАСК анулював реєстрацію партії «За
Україну!»
Окружний адміністративний суд міста Києва
анулював реєстраційне свідоцтво політичної
партії «За Україну!».

Уряд затвердив склад комісії, яка оцінить
роботу НАЗК
Уряд ухвалив розпорядження «Про
затвердження складу комісії з проведення
незалежної оцінки ефективності діяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції» (НАЗК).

Комітет рекомендував Раді позбавити
Лероса права участі у п’яти пленарних
засіданнях
Парламентський Комітет з питань регламенту,
депутатської етики та організації роботи
Верховної Ради рекомендував парламенту
позбавити позафракційного

Українці з паспортами-книжечками
зможуть отримати е-прописку - рішення
уряду
Кабінет Міністрів на засіданні 10 листопада
ухвалив постанову, якою розширив дію
експериментального проєкту з реєстрації,
зняття з реєстрації місця проживання в
електронній формі на громадян, що мають
паспорт громадянина України у формі
книжечки.

ЕКОНОМІКА
Єрмак і Тейлор обговорили енергобезпеку в
Європі у контексті Nord Stream 2
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
обговорив із віцепрезидентом з питань
стратегічної стабільності та безпеки Інституту
миру США, колишнім

У справі «Роттердам+» відкликали одну з
апеляцій ДОКУМЕНТ
Колишній народний депутат і ексзаступник
генпрокурора Віктор Чумак відкликав
апеляційну скаргу на рішення Вищого
антикорупційного суду щодо закриття так
званої справи "Роттердам+".

Перший енергоблок Южно-Української
АЕС підключили до мережі
Енергоблок №1 Южно-Української атомної
електростанції (ЮУАЕС) підключено до
мережі після планового капітального ремонту.

Socar сплатила 5 мільйонів штрафу через
змову на ринку пального
Компанія «Сокар Петролеум» сплатила до
державного бюджету понад 5 млн грн штрафу
та пені через змову на ринку пального у 2016
році.

Фонд часткового гарантування кредитів
дасть фермерам умови для розвиту - депутат
Створення Фонду часткового гарантування
кредитів у сільському господарстві допоможе
покращити доступ малих та середніх
сільгоспвиробників до кредитних ресурсів та
сприятиме стабільному функціонуванню цієї
галузі в Україні.

Державна зернова корпорація відновлює
власне сільгоспвиробництво
АТ «Державна продовольчо-зернова
корпорація України» відновлює власне
сільськогосподарське виробництво.

Укрзалізниця презентувала концепт
оновленого плацкартного вагона
АТ «Укрзалізниця» під час форуму «Велике
будівництво: нова залізниця» презентувало
концепт оновленого капсульного плацкартного
вагона.

Відвідуваність ТРЦ у червоних зонах впала
на 30-50%
Після посилення карантинних заходів в
Україні відвідуваність торговельнорозважальних центрів зменшилася в
середньому на половину, а продажі подекуди
впали на 80%.

В Україні може здорожчати підключення до
інтернету
Окружний адмінсуд Києва своїм рішення від
28 жовтня відновив запровадження мита на
імпорт кабелю у розмірі 23,5%, що може
спричинити зростання вартості підключення до
інтернету в Україні.

ПРАВА ЛЮДИНИ
У Києві презентували Конвенцію про захист
прав людини кримськотатарською мовою
Переклад кримськотатарською мовою
Європейської конвенції про захист прав
людини та основних свобод – історична для
кримських татар подія.

ПРАВОПОРЯДОК
Монастирський назвав три країни, звідки
найчастіше приїжджали в Україну «злодії у
законі»
В Україну найбільше «злодії у законі», які
наразі внесені до санкційних списків,
приїжджали з трьох країн - РФ, Азербайджану
і Вірменії.

Запуск Етичної ради стане запобіжником від
корупції у судах – Веніславський
Хоча судова влада продовжує опір судовій
реформі, зміни тривають, уже сформовано
Етичну раду.

Суд у Маріуполі арештував головного
тюремника «Ізоляції» Куликовського
Приморський районний суд Маріуполя обрав
керівнику підпільної в'язниці "Ізоляція" у
тимчасово окупованому Донецьку Денису
Куликовському запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою.

Антикорупційний суд заочно заарештував
одеського бізнесмена Галантерника
Вищий антикорупційний суд дозволив заочне
розслідування стосовно одеського бізнесмена
Володимира Галантерника.

ЕКСКЛЮЗИВ
Чому Росія розкручує новий виток агресії
проти України
На Україну насувається нова хвиля
дестабілізації – спровокованої ззовні
внутрішньої турбулентності в усіх сферах

Маневреність, скритність, раптовість, або
Як катеру воювати з крейсером
Два катери типу «Айленд» уже йдуть з
Америки, аби зміцнити «москітний» флот
України. Ключове питання: наскільки це
ефективно?

Криза через ЄС та національну гордість
Як маніпулювали проросійські медіа за
тиждень 1-7 листопада

СУСПІЛЬСТВО
Бельгія вирішила не закривати в’їзд для
повністю вакцинованих українців
Бельгія зберегла можливість в’їзду для
українців, які повністю вакцинувалися від
коронавірусу.

В Україні затвердили перелік небезпечних
порід собак
Кабінет Міністрів затвердив перелік
небезпечних порід собак і вніс зміни до
порядку і правил проведення обов’язкового
страхування відповідальності власників таких
собак за шкоду, яка може бути ними заподіяна.

Укрпошта випустила конверт із малюнком
колишнього в’язня Кремля Сущенка
Укрпошта випустила конверт з одним із
малюнків колишнього політв’язня Романа
Сущенка, які він створив під час перебування у
московському СІЗО «Лефортово».

Українські альпіністи підкорили
найскладнішу вершину Гімалаїв
Троє українських альпіністів піднялись на досі
неприступну вершину гори Аннапурни III в
Гімалаях.

ЮНЕСКО включило Харків до своєї мережі
креативних міст
Харків приєднався до всесвітньої Мережі
креативних міст ЮНЕСКО як місто музики.

Австрія зберегла можливість в’їзду для
вакцинованих українців
Австрія зберегла можливість вільного в’їзду
для українців, які пройшли повний курс
вакцинації.

Міжнародний фонд Франка оголосив
конкурс «Стежками Каменяра»
Міжнародний фонд Івана Франка оголосив про
проведення V Всеукраїнського учнівського
літературно-мистецького конкурсу «Стежками
Каменяра».
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