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ТОП 

 

Депутат Юрченко вийшов із СІЗО під три 

мільйони застави 

За народного депутата Олександра Юрченка 

внесли заставу у розмірі 3,1 млн грн, і він 

вийшов із СІЗО.

 

 

Росія залякує заявами про захоплення 

дамби Північно-Кримського каналу - РНБО 

Росія своєю заявою про те, що під час 

військових навчань у Криму вони «вчаться 

звільняти гідротехнічні споруди», продовжує 

залякувати і шантажувати керівництво 

України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106181-deputat-urcenko-vijsov-iz-sizo-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106181-deputat-urcenko-vijsov-iz-sizo-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106181-deputat-urcenko-vijsov-iz-sizo-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3106496-rosia-zalakue-zaavami-pro-zahoplenna-dambi-pivnicnokrimskogo-kanalu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3106496-rosia-zalakue-zaavami-pro-zahoplenna-dambi-pivnicnokrimskogo-kanalu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3106496-rosia-zalakue-zaavami-pro-zahoplenna-dambi-pivnicnokrimskogo-kanalu-rnbo.html


 

Жодних поставок води, поки Росія не визнає 

Крим окупованою нею територією - Рефат 

Чубаров, голова Меджлісу 

кримськотатарського народу ІНТЕРВ'Ю 

Про те, як російська окупаційна влада продовжує 
політику залякування нелояльних до неї людей, чому з 
кримських татар посилено ліплять образ ворога, якою є 
позиція Меджлісу щодо …

 

 

Українських користувачів "ВКонтакте" 

візьме на облік поліція - РНБО 

У РНБО триває робота над вирішенням 

проблеми блокування російського мобільного 

додатку "ВКонтакте", однак користувачі 

повинні пам’ятати про відповідальність за 

порушення законодавства та поширення 

російського контенту. 

 

 

Країни ―червоної‖ та ―зеленої‖ зон: Україна 

оновила перелік ТАБЛИЦЯ 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

оновлений перелік країн "зеленої" та 

"червоної" зон станом на 25 вересня.

 

 

Кава на карантині: КСУ отримав подання 

про покарання для Президента 

На розгляд Конституційного суду надійшло 

подання Верховного суду щодо тлумачення 

можливого притягнення Президента України 

до адміністративної відповідальності.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3106475-refat-cubarov-golova-medzlisu-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3106475-refat-cubarov-golova-medzlisu-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3106475-refat-cubarov-golova-medzlisu-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3106475-refat-cubarov-golova-medzlisu-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3106475-refat-cubarov-golova-medzlisu-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106375-ukrainskih-koristuvaciv-vkontakte-vizme-na-oblik-policia-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106375-ukrainskih-koristuvaciv-vkontakte-vizme-na-oblik-policia-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106375-ukrainskih-koristuvaciv-vkontakte-vizme-na-oblik-policia-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106428-kraini-cervonoi-ta-zelenoi-zon-ukraina-onovila-perelik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106428-kraini-cervonoi-ta-zelenoi-zon-ukraina-onovila-perelik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106428-kraini-cervonoi-ta-zelenoi-zon-ukraina-onovila-perelik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106617-kava-na-karantini-ksu-otrimav-podanna-pro-pokaranna-dla-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106617-kava-na-karantini-ksu-otrimav-podanna-pro-pokaranna-dla-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106617-kava-na-karantini-ksu-otrimav-podanna-pro-pokaranna-dla-prezidenta.html


 

Конвертоплани над Києвом, класна 

дезінфекція і сонячний буйвол ФОТО 

ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія спотворює міжнародні принципи для 

виправдання агресії проти України - 

Джапарова 

Росія, спотворюючи міжнародні принципи 

«Обов’язку захищати» (R2P), намагається 

виправдати свою агресію проти України. 

 

Частка інвестицій з країн ЄС перевищує 70 

відсотків у 20 областях - Стефанішина 

Частка інвестицій з країн Європейського 

Союзу в загальному обсязі прямих інвестицій 

перевищує 70 відсотків у 20 областях України.

 

 

Україна попросить Словаччину 

пришвидшити пропуск на кордоні - 

Зеленський 

Президент Зеленський заявив, що Україна 

проситиме словацьких колег пришвидшити 

пропуск на кордоні, аби зменшити черги. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106504-konvertoplani-nad-kievom-klasna-dezinfekcia-i-sonacnij-bujvol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106504-konvertoplani-nad-kievom-klasna-dezinfekcia-i-sonacnij-bujvol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106504-konvertoplani-nad-kievom-klasna-dezinfekcia-i-sonacnij-bujvol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106504-konvertoplani-nad-kievom-klasna-dezinfekcia-i-sonacnij-bujvol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106346-rosia-spotvorue-miznarodni-principi-dla-vipravdanna-agresii-proti-ukraini-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106346-rosia-spotvorue-miznarodni-principi-dla-vipravdanna-agresii-proti-ukraini-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106346-rosia-spotvorue-miznarodni-principi-dla-vipravdanna-agresii-proti-ukraini-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106346-rosia-spotvorue-miznarodni-principi-dla-vipravdanna-agresii-proti-ukraini-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106588-castka-investicij-z-krain-es-perevisue-70-vidsotkiv-u-20-oblastah-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106588-castka-investicij-z-krain-es-perevisue-70-vidsotkiv-u-20-oblastah-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106588-castka-investicij-z-krain-es-perevisue-70-vidsotkiv-u-20-oblastah-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3106622-ukraina-poprosit-slovaccinu-prisvidsiti-propusk-na-kordoni-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3106622-ukraina-poprosit-slovaccinu-prisvidsiti-propusk-na-kordoni-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3106622-ukraina-poprosit-slovaccinu-prisvidsiti-propusk-na-kordoni-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3106622-ukraina-poprosit-slovaccinu-prisvidsiti-propusk-na-kordoni-zelenskij.html


 

Україна та Бразилія спільно 

працюватимуть над розробками в оборонній 

сфері 

Представники МЗС України, Міністерства з 

питань стратегічних галузей промисловості, 

Укроборонпрому під час міжнародної 

відеоконференції щодо ключових напрямів 

співпраці України та 

 

 

В Україні завершились міжнародні 

навчання Rapid Trident 2020 (ФОТО, 

ВІДЕО) 

На Львівщині офіційно завершилось 

міжнародне українсько-американське 

військове навчання Rapid Trident 2020, участь в 

якому брали військовослужбовці з десяти 

країн.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 3 565 випадків 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні за минулу добу виявлено 3 565 

випадків зараження коронавірусом, загальна їх 

кількість сягнула 191 671. 

 

МОЗ спростовує інформацію про продаж в 

аптеках ліків від COVID-19 

Інформація щодо продажу в українських 

аптеках ліків від коронавірусної хвороби 

розповсюджується з шахрайською метою.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106490-ukraina-ta-brazilia-spilno-pracuvatimut-nad-rozrobkami-v-oboronnij-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106490-ukraina-ta-brazilia-spilno-pracuvatimut-nad-rozrobkami-v-oboronnij-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106490-ukraina-ta-brazilia-spilno-pracuvatimut-nad-rozrobkami-v-oboronnij-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106490-ukraina-ta-brazilia-spilno-pracuvatimut-nad-rozrobkami-v-oboronnij-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3106631-v-ukraini-zaversilis-miznarodni-navcanna-rapid-trident-2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3106631-v-ukraini-zaversilis-miznarodni-navcanna-rapid-trident-2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3106631-v-ukraini-zaversilis-miznarodni-navcanna-rapid-trident-2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3106631-v-ukraini-zaversilis-miznarodni-navcanna-rapid-trident-2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106097-v-ukraini-za-dobu-3-565-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106097-v-ukraini-za-dobu-3-565-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106097-v-ukraini-za-dobu-3-565-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106581-moz-sprostovue-informaciu-pro-prodaz-v-aptekah-likiv-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106581-moz-sprostovue-informaciu-pro-prodaz-v-aptekah-likiv-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106581-moz-sprostovue-informaciu-pro-prodaz-v-aptekah-likiv-vid-covid19.html


 

Кличко спростовує, що з 1 жовтня школи й 

дитсадки закриють на карантин 

Школи та садки надалі працюють за 

визначеним регламентом. На карантин 

закривають тільки ті заклади чи окремі класи 

та групи, де виявили хворих із коронавірусом.

 

 

Лише в двох областях COVID-показники не 

перевищують базовий рівень 

Станом на 25 вересня лише в Херсонській та 

Кіровоградській областях показники 

епідемічної небезпеки не перевищують 

базовий рівень, встановлений МОЗ. 

 

У 24 гуртожитках Києва зафіксували 

COVID-19 

З початку навчального року в 24 столичних 

гуртожитках зафіксовані випадки 

захворювання на коронавірус.

 

УКРАЇНА 

 

Шмигаль: Найближчим часом представимо 

стратегію розвитку України до 2030 року 

У Кабінеті Міністрів найближчим часом 

презентують стратегію розвитку України до 

2030 року, яка буде людиноцентричною. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3106312-klicko-sprostovue-so-z-1-zovtna-skoli-j-ditsadki-zakriut-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3106312-klicko-sprostovue-so-z-1-zovtna-skoli-j-ditsadki-zakriut-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3106312-klicko-sprostovue-so-z-1-zovtna-skoli-j-ditsadki-zakriut-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106292-lise-v-dvoh-oblastah-covidpokazniki-ne-perevisuut-bazovij-riven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106292-lise-v-dvoh-oblastah-covidpokazniki-ne-perevisuut-bazovij-riven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106292-lise-v-dvoh-oblastah-covidpokazniki-ne-perevisuut-bazovij-riven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3106306-u-24-gurtozitkah-kieva-zafiksuvali-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3106306-u-24-gurtozitkah-kieva-zafiksuvali-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3106306-u-24-gurtozitkah-kieva-zafiksuvali-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106331-smigal-najblizcim-casom-predstavimo-strategiu-rozvitku-ukraini-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106331-smigal-najblizcim-casom-predstavimo-strategiu-rozvitku-ukraini-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106331-smigal-najblizcim-casom-predstavimo-strategiu-rozvitku-ukraini-do-2030-roku.html


 

У Раді кажуть, що Міноборони переписало 

проєкт наказу про ―штрафи за вогонь у 

відповідь‖ 

Представники Міноборони на засіданні 

Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, 

оборони та розвідки запевнили, що проєкт 

наказу №330, який нібито запроваджує штрафи 

для військових на Донбасі …

 

 

Верещук, Кличко, Садовий: скільки 

кандидати у мери вклали у рекламу на 

Фейсбуці 

Кандидатка на посаду мера Києва, народний 

депутат парламентської фракції "Слуга 

народу" Ірина Верещук за перші два тижні 

вересня витратила на політичну рекламу у 

Фейсбуці понад $20 000. 

 

Балух намагається розплющувати очі, його 

виводять з медикаментозного сну 

Колишній політв'язень Кремля Володимир 

Балух періодично намагається розплющувати 

очі, лікарі пробують виводити його з 

медикаментозного сну.

 

Телеканал "Дом" запустив промокампанію 

"Україна — наш дім" 

Телеканал "Дом", що був створений для 

жителів тимчасово окупованих територій, 

запустив промокампанію у містах-хабах 

Луганської, Донецької та Херсонської 

областей. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106551-u-radi-kazut-so-minoboroni-perepisalo-proekt-nakazu-pro-strafi-za-vogon-u-vidpovid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106551-u-radi-kazut-so-minoboroni-perepisalo-proekt-nakazu-pro-strafi-za-vogon-u-vidpovid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106551-u-radi-kazut-so-minoboroni-perepisalo-proekt-nakazu-pro-strafi-za-vogon-u-vidpovid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106551-u-radi-kazut-so-minoboroni-perepisalo-proekt-nakazu-pro-strafi-za-vogon-u-vidpovid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3106515-veresuk-klicko-sadovij-skilki-kandidati-u-meri-vklali-u-reklamu-na-fejsbuci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3106515-veresuk-klicko-sadovij-skilki-kandidati-u-meri-vklali-u-reklamu-na-fejsbuci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3106515-veresuk-klicko-sadovij-skilki-kandidati-u-meri-vklali-u-reklamu-na-fejsbuci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3106515-veresuk-klicko-sadovij-skilki-kandidati-u-meri-vklali-u-reklamu-na-fejsbuci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106677-baluh-namagaetsa-rozplusuvati-oci-jogo-vivodat-z-medikamentoznogo-snu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106677-baluh-namagaetsa-rozplusuvati-oci-jogo-vivodat-z-medikamentoznogo-snu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106677-baluh-namagaetsa-rozplusuvati-oci-jogo-vivodat-z-medikamentoznogo-snu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106566-telekanal-dom-zapustiv-promokampaniu-na-donbasi-ta-hersonsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106566-telekanal-dom-zapustiv-promokampaniu-na-donbasi-ta-hersonsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106566-telekanal-dom-zapustiv-promokampaniu-na-donbasi-ta-hersonsini.html


 

Олімпійський коледж надалі працюватиме 

виключно як спортивна школа - Кличко 

Київський міський голова Віталій Кличко 

запевнив, що Олімпійський коледж імені Івана 

Піддубного надалі працюватиме виключно за 

профілем - як спортивна школа.

 

МЗС оголосило конкурс на три десятки 

посад у центральному апараті 

Міністерство закордонних справ оголошує 

відкритий конкурс на 31 посаду всіх рівнів у 

центральному апараті відомства. 

 

 

В українській армії затвердили доктрину 

спілкування зі ЗМІ 

Головнокомандувач Збройних сил генерал-

полковник Руслан Хомчак затвердив Доктрину 

публічного спілкування. 

ЕКОНОМІКА 

 

НБУ ліквідує банк "Аркада" 

Національний банк України ухвалив рішення 

відкликати банківську ліцензію та ліквідувати 

АТ АКБ "Аркада".  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3106336-olimpijskij-koledz-nadali-pracuvatime-viklucno-ak-sportivna-skola-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3106336-olimpijskij-koledz-nadali-pracuvatime-viklucno-ak-sportivna-skola-klicko.html
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Кабмін вирішив докапіталізувати 

Укрексімбанк на 6,8 мільярда 

Кабінет Міністрів вирішив докапіталізувати 

Укрексімбанк на 6,8 млрд гривень через 

внесення в статутний капітал 15-річних ОВДП 

зі ставкою до 9,3%. Відповідне рішення було 

прийнято на засіданні КМУ 23 вересня.

 

 

Шмигаль каже, що з МВФ ідуть 

консультації про дефіцит у бюджеті-2021 

Уряд проводить консультації щодо можливого 

зменшення дефіциту держбюджету на 2021 

рік. 

 

Відсіч РФ: від сьогодні військові будуть 

отримувати додаткові виплати 

Військовослужбовці ЗСУ та Державної 

спеціальної служби транспорту (ДССТ), які 

забезпечують відсіч і стримування збройної 

агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, 

від сьогодні почнуть отримувати додаткові 

винагороди, запроваджені з 27 липня. 

 

Коли буде підвищення пенсій: в уряді 

склали графік на 2021 рік 

Міністерство соціальної політики склало 

інформаційний календар підвищення пенсій, 

які відбудуться наступного року в результаті 

ухвалених Кабінетом Міністрів рішень.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106601-kabmin-virisiv-dokapitalizuvati-ukreksimbank-na-68-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106601-kabmin-virisiv-dokapitalizuvati-ukreksimbank-na-68-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106601-kabmin-virisiv-dokapitalizuvati-ukreksimbank-na-68-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106546-smigal-kaze-so-z-mvf-idut-konsultacii-pro-deficit-u-budzeti2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106546-smigal-kaze-so-z-mvf-idut-konsultacii-pro-deficit-u-budzeti2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3106546-smigal-kaze-so-z-mvf-idut-konsultacii-pro-deficit-u-budzeti2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3106668-vidsic-rf-vid-sogodni-vijskovi-budut-otrimuvati-dodatkovi-viplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3106668-vidsic-rf-vid-sogodni-vijskovi-budut-otrimuvati-dodatkovi-viplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3106668-vidsic-rf-vid-sogodni-vijskovi-budut-otrimuvati-dodatkovi-viplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106619-koli-bude-pidvisenna-pensij-v-uradi-sklali-grafik-na-2021-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106619-koli-bude-pidvisenna-pensij-v-uradi-sklali-grafik-na-2021-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106619-koli-bude-pidvisenna-pensij-v-uradi-sklali-grafik-na-2021-rik.html


 

Зеленський доручив розробити стратегію 

розвитку автопрому в Україні 

Президент Володимир Зеленський 

запропонував представникам 

автопромисловості спільно з Міністерством 

інфраструктури і Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства 

розробити стратегію розвитку автомобільної 

галузі.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна в Раді Європи вимагає від РФ 

негайно звільнити ув'язнених кримських 

татар 

У Раді Європи Україна закликала міжнародне 

співтовариство продовжувати підтримку 

кримських татар, які зазнають репресій в 

окупованому Росією Криму.

 

Захист Марківа надав суду Італії нові 

докази невинуватості нацгвардійця 

В рамках розслідування, проведеного МВС, 

встановили, що нацгвардієць Віталій Марків не 

міг бути причетний до вбивства 

фотокореспондента Андреа Роккеллі та його 

перекладача Андрія Миронова у травні 2014 

року на Донбасі, що підтверджують експертні 

висновки.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Посада в НАБУ за $10 тисяч: експрокурору-

хабарнику дали два роки в’язниці 

Вищий антикорупційний суд засудив до двох 

років позбавлення волі колишнього прокурора 

Генпрокуратури, який пропонував хабар за 

посаду в Національному антикорупційному 

бюро.
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Назвали ймовірну причину аварії газогону 

під Чабанами 

ТОВ "Оператор ГТС України" припускає, що 

найімовірніша причина розгерметизації на 

газопроводі біля смт. Чабани – невідповідної 

якості зварне з’єднання. 

 

У Києві два "колцентри" вимагали 

неіснуючі борги 

У столиці працівники поліції припинили 

незаконну діяльність двох колекторських 

«колцентрів», за цим фактом відкрито 

кримінальне провадження. 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Справа Марківа: нові докази та свідки 

підтверджують невинуватість українця 

АНАЛІТИКА 

Україна та родичі засудженого розраховують 

на відновлення справедливості через 

апеляційний суд

 

 

Говоримо з письменником Ілларіоном 

Павлюком ПОДКАСТ (ІНТЕРВ'Ю) 

Гість розповів про становлення його як 

письменника, багатий телевізійний досвід, 

долучення до добровольчого батальйону в 

2015 році та боротьбу з фейками та 

протистоянню пропаганді.
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Переселенці з інвалідністю – найменш 

захищені українці, й ця ситуація ще не 

змінилася - Тетяна Баранцова, Урядова 

уповноважена з прав осіб з інвалідністю 

ІНТЕРВ'Ю 

Коли переселенці зі Сходу в дорозі губили інвалідні 
візки чи у них не було інсуліну, її «гаряча лінія» 
вирішувала такі проблеми в режимі «швидкої 
допомоги». Коли вони шукали новий дах над головою, 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Одеський кінофестиваль, який 

відкривається сьогодні, проходитиме 

онлайн 

Церемонія відкриття 11-го Одеського 

міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) 

відбудеться сьогодні, 25 вересня, в 

інноваційному онлайн-форматі.

 

 

Мінцифри має намір навчити 6 мільйонів 

людей цифровій грамотності 

В Україні ставлять амбітну мету: 100% 

публічних послуг зробити онлайн, навчити 6 

мільйонів українців цифровій грамотності та 

збільшити ІТ у ВВП країни до 10%. 

 

Як українські міста та регіони відзначають 

Всесвітній день туризму ІНФОГРАФІКА 

Свято мандрівників засноване 41 рік тому у 

світовому масштабі і закріплене в Україні 

Указом Президента з 1998 року
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Смартфоном чи карткою: у столичних 

маршрутках тестують е-систему оплати 

проїзду 

Розпочато тестування системи електронної 

оплати проїзду у маршрутних автобусах 

приватних перевізників столиці. 

 

В Україні набув чинності закон про 

індексацію аліментів 

Закон "Про виконавче провадження" щодо 

обов'язку виконавця проводити індексацію 

розміру аліментів, визначеного судом у твердій 

грошовій сумі набув чинності.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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