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ТОП 

 

ЄС офіційно оголосив санкції за 

будівництво Керченського мосту 

Європейська Рада ухвалила сьогодні рішення 

додати двох персон та чотири установи до 

переліку осіб та установ, на яких 

розповсюджуються обмежувальні заходи за дії, 

що підривають або загрожують територіальній 

цілісності, суверенітету та незалежності 

України. 

 

 

Чубарова попросили піти з засідання 

комітету ВР під час обговорення питання 

про політв'язнів 

Голову Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефата Чубарова попросили припинити участь 

у онлайн-засіданні Комітету з питань прав 

людини, національних меншин і …

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3110234-es-oficijno-ogolosiv-sankcii-za-budivnictvo-kercenskogo-mostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3110234-es-oficijno-ogolosiv-sankcii-za-budivnictvo-kercenskogo-mostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3110234-es-oficijno-ogolosiv-sankcii-za-budivnictvo-kercenskogo-mostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3110258-cubarova-poprosili-piti-z-zasidanna-komitetu-vr-pid-cas-obgovorenna-pitanna-pro-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3110258-cubarova-poprosili-piti-z-zasidanna-komitetu-vr-pid-cas-obgovorenna-pitanna-pro-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3110258-cubarova-poprosili-piti-z-zasidanna-komitetu-vr-pid-cas-obgovorenna-pitanna-pro-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3110258-cubarova-poprosili-piti-z-zasidanna-komitetu-vr-pid-cas-obgovorenna-pitanna-pro-politvazniv.html


 

Вбивство Гандзюк: підозрюваний вказав на 

Мангера і Левіна як на «замовника» і 

«виконавця» 

Підозрюваний у справі про вбивство Катерини 

Гандзюк Ігор Павловський на засіданні 

Приморського райсуду Одеси зізнався в 

посередництві у вбивстві 

 

 

В Україні оновили карантинні зони: у 

«червоній» - Тернопіль і Канів, Київ – 

«жовтий» 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

оновила розподіл адміністративно-

територіальних одиниць за зонами 

епідеміологічної небезпеки. 

 

 

У зону пожеж на Луганщині потрапив 31 

населений пункт ФОТО, ВІДЕО 

До зони ураження пожежами на Луганщині 

потрапив 31 населений пункт.

 

 

Марківу не дозволили одягти форму 

нацгвардійця в суд 

Бійцю Нацгвардії Віталію Марківу передавали 

до італійської в’язниці форму нацгвардійця, 

але йому не дозволили її одягти на суд.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110089-vbivstvo-gandzuk-pidozruvanij-vkazav-na-mangera-i-levina-ak-na-zamovnika-i-vikonavca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110089-vbivstvo-gandzuk-pidozruvanij-vkazav-na-mangera-i-levina-ak-na-zamovnika-i-vikonavca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110089-vbivstvo-gandzuk-pidozruvanij-vkazav-na-mangera-i-levina-ak-na-zamovnika-i-vikonavca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110089-vbivstvo-gandzuk-pidozruvanij-vkazav-na-mangera-i-levina-ak-na-zamovnika-i-vikonavca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110216-v-ukraini-onovili-karantinni-zoni-u-cervonij-ternopil-i-kaniv-kiiv-zovtij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110216-v-ukraini-onovili-karantinni-zoni-u-cervonij-ternopil-i-kaniv-kiiv-zovtij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110216-v-ukraini-onovili-karantinni-zoni-u-cervonij-ternopil-i-kaniv-kiiv-zovtij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110216-v-ukraini-onovili-karantinni-zoni-u-cervonij-ternopil-i-kaniv-kiiv-zovtij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110241-u-zonu-pozez-na-lugansini-potrapiv-31-naselenij-punkt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110241-u-zonu-pozez-na-lugansini-potrapiv-31-naselenij-punkt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110241-u-zonu-pozez-na-lugansini-potrapiv-31-naselenij-punkt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109951-markivu-ne-dozvolili-odagti-formu-nacgvardijca-v-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109951-markivu-ne-dozvolili-odagti-formu-nacgvardijca-v-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109951-markivu-ne-dozvolili-odagti-formu-nacgvardijca-v-sud.html


 

Відсьогодні виводять з обігу монети по 25 

копійок та банкноти до 2003 року випуску 

З 1 жовтня 2020 року Національний банк 

вилучає з обігу монети 25 копійок та банкноти 

гривні старих зразків до 2003 року.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС висловило протест Білорусі через 

контакти з окупаційною владою Криму 

Міністерство закордонних справ України 

висловило протест Білорусі у зв’язку з участю 

представника окупаційної влади Криму у 

Форумі регіонів Білорусі та Російської 

Федерації.

 

 

МЗС категорично відкидає звинувачення 

про втручання у внутрішні справи Білорусі 

Міністерство закордонних справ України 

категорично відкинуло звинувачення 

білоруської сторони у нібито втручанні у 

внутрішні справи Білорусі.

 

 

Користування Кримом для Росії має стати 

непідйомним – Волкер 

Для того, аби Кремль відчув реальну ціну за 

анексію Криму, яка унеможливить подальше 

використання півострова для РФ, потрібно 

посилити ефективність імплементації санкцій 

та заблокувати морський рух для російських 

суден. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3109766-vidsogodni-vivodat-z-obigu-moneti-po-25-kopijok-ta-banknoti-do-2003-roku-vipusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3109766-vidsogodni-vivodat-z-obigu-moneti-po-25-kopijok-ta-banknoti-do-2003-roku-vipusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3109766-vidsogodni-vivodat-z-obigu-moneti-po-25-kopijok-ta-banknoti-do-2003-roku-vipusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3110130-mzs-vislovilo-protest-bilorusi-cerez-kontakti-z-okupacijnou-vladou-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3110130-mzs-vislovilo-protest-bilorusi-cerez-kontakti-z-okupacijnou-vladou-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3110130-mzs-vislovilo-protest-bilorusi-cerez-kontakti-z-okupacijnou-vladou-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110167-mzs-kategoricno-vidkidae-zvinuvacenna-pro-vtrucanna-u-vnutrisni-spravi-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110167-mzs-kategoricno-vidkidae-zvinuvacenna-pro-vtrucanna-u-vnutrisni-spravi-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110167-mzs-kategoricno-vidkidae-zvinuvacenna-pro-vtrucanna-u-vnutrisni-spravi-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3110246-koristuvanna-krimom-dla-rosii-mae-stati-nepidjomnim-volker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3110246-koristuvanna-krimom-dla-rosii-mae-stati-nepidjomnim-volker.html
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Банкова: є дві версії загибелі співробітниці 

посольства США у Києві 

В Офісі Президента висловили співчуття з 

приводу смерті співробітниці посольства США 

в Україні та заявили про дві версії слідства 

трагедії - навмисне вбивство і нещасний 

випадок. 

 

Росія вела запис засідання ТКГ, не 

погоджений з іншими учасниками - 

Цимбалюк 

Вчорашнє засідання Тристоронньої контактної 

групи призупинялося на 3,5 години через не 

погоджену з іншими учасниками вимогу 

російської делегації вести аудіо- або 

відеозапис зустрічі.

 

 

Україна зацікавлена у співпраці з Китаєм 

для боротьби з коронавірусом — Зеленський 

Україна зацікавлена у подальшій координації з 

Китаєм у боротьбі з пандемією COVID-19, у 

тому числі у питанні забезпечення вакциною.

 

 

СКУ продовжить оскаржувати рішення 

щодо визнання його діяльності небажаною 

на території РФ 

Світовий конґрес українців (СКУ) продовжить 

розпочату в 2019 році роботу з оскарження 

рішень владних структур Росії щодо визнання 

діяльності СКУ «небажаною на території 

Російської Федерації».

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110109-bankova-e-dvi-versii-zagibeli-spivrobitnici-posolstva-ssa-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110109-bankova-e-dvi-versii-zagibeli-spivrobitnici-posolstva-ssa-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110109-bankova-e-dvi-versii-zagibeli-spivrobitnici-posolstva-ssa-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110142-rosia-vela-zapis-zasidanna-tkg-ne-pogodzenij-z-insimi-ucasnikami-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110142-rosia-vela-zapis-zasidanna-tkg-ne-pogodzenij-z-insimi-ucasnikami-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110142-rosia-vela-zapis-zasidanna-tkg-ne-pogodzenij-z-insimi-ucasnikami-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110142-rosia-vela-zapis-zasidanna-tkg-ne-pogodzenij-z-insimi-ucasnikami-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109729-ukraina-zacikavlena-u-spivpraci-z-kitaem-dla-borotbi-z-koronavirusom-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109729-ukraina-zacikavlena-u-spivpraci-z-kitaem-dla-borotbi-z-koronavirusom-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109729-ukraina-zacikavlena-u-spivpraci-z-kitaem-dla-borotbi-z-koronavirusom-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3110043-sku-prodovzit-oskarzuvati-risenna-sodo-viznanna-jogo-dialnosti-nebazanou-na-teritorii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3110043-sku-prodovzit-oskarzuvati-risenna-sodo-viznanna-jogo-dialnosti-nebazanou-na-teritorii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3110043-sku-prodovzit-oskarzuvati-risenna-sodo-viznanna-jogo-dialnosti-nebazanou-na-teritorii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3110043-sku-prodovzit-oskarzuvati-risenna-sodo-viznanna-jogo-dialnosti-nebazanou-na-teritorii-rf.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу – 4 069 випадків 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 1 жовтня лабораторно 

підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з 

них за добу 4 069. 

 

ВООЗ прогнозує в Україні до 9000 нових 

випадків коронавірусу щодня 

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони 

здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до 

кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 

тисяч нових хворих на коронавірус.

 

 

В Україні COVID-вакцина може з'явитися у 

другій половині 2021 року - ВООЗ 

Вакцина від COVID-19 може з'явитися в 

Україні у другій половині 2021 року - для 

вразливих груп населення.

 

 

 

До послаблення карантину готова лише 

одна область 

Станом на 1 жовтня в Кіровоградській області 

показники епідемічної небезпеки не 

перевищують базовий рівень, встановлений 

МОЗ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109684-v-ukraini-za-dobu-4-069-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109684-v-ukraini-za-dobu-4-069-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109684-v-ukraini-za-dobu-4-069-vipadkiv-koronavirusu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109836-vooz-prognozue-v-ukraini-do-9000-novih-vipadkiv-koronavirusu-sodna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109932-v-ukraini-covidvakcina-moze-zavitisa-u-drugij-polovini-2021-roku-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109932-v-ukraini-covidvakcina-moze-zavitisa-u-drugij-polovini-2021-roku-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109932-v-ukraini-covidvakcina-moze-zavitisa-u-drugij-polovini-2021-roku-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109764-do-poslablenna-karantinu-gotova-lise-odna-oblast.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109764-do-poslablenna-karantinu-gotova-lise-odna-oblast.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109764-do-poslablenna-karantinu-gotova-lise-odna-oblast.html


 

Вірусолог назвала ймовірну причину 

повторного зараження коронавірусом 

Лікар-вірусолог Алла Мироненко вважає, що 

ймовірність повторного інфікування 

коронавірусом вкрай мала.

 

УКРАЇНА 

 

Вогонь знищив частину об'єктів КПВВ 

«Станиця Луганська» 

Осередки вогню все ще зберігаються поряд з 

КПВВ «Станиця Луганська», і ситуація з 

пожежею тут залишається небезпечною. 

 

Зеленський: Я би пожежі з пострілами не 

об’єднував 

Президент Володимир Зеленський закликає не 

поєднувати пожежі на Луганщині з обстрілами 

російських найманців та наголошує, що 

причини мають встановити правоохоронці.

 

Лубківський роздумує над пропозицією 

стати речником у ТГК 

Дипломат Маркіян Лубківський планує за 

декілька днів остаточно визначитися з 

пропозицією обійняти посаду речника 

української делегації в Тристоронній 

контактній групі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109916-virusolog-nazvala-jmovirnu-pricinu-povtornogo-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109916-virusolog-nazvala-jmovirnu-pricinu-povtornogo-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109916-virusolog-nazvala-jmovirnu-pricinu-povtornogo-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3110162-vogon-znisiv-castinu-obektiv-kpvv-stanica-luganska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3110162-vogon-znisiv-castinu-obektiv-kpvv-stanica-luganska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3110162-vogon-znisiv-castinu-obektiv-kpvv-stanica-luganska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110026-zelenskij-a-bi-pozezi-z-postrilami-ne-obednuvav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110026-zelenskij-a-bi-pozezi-z-postrilami-ne-obednuvav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110026-zelenskij-a-bi-pozezi-z-postrilami-ne-obednuvav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109930-lubkivskij-rozrahovue-za-dendva-viznacitisa-ci-stane-recnikom-ukraini-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109930-lubkivskij-rozrahovue-za-dendva-viznacitisa-ci-stane-recnikom-ukraini-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109930-lubkivskij-rozrahovue-za-dendva-viznacitisa-ci-stane-recnikom-ukraini-v-tkg.html


 

Мера Умані таки зареєстрували кандидатом 

на вибори 

Уманська міська територіальна виборча 

комісія зареєструвала міського голову 

Олександра Цебрія кандидатом на виборчі 

перегони в мери.

 

 

Венедіктова каже, що переїхала у державну 

резиденцію не для «поліпшення житлових 

умов» 

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що її 

тимчасове проживання у будинку на Київщині, 

який знаходиться на балансі Державного 

управління справами, пов’язане виключно з 

міркуваннями безпеки.

 

 

Жодна партія не показала фінзвіту за ІІ 

квартал – «ЧЕСНО» 

Жодна з представлених у Верховній Раді 

партій не подала до Національного агентства з 

питань запобігання корупції фінансового звіту 

за ІІ квартал 2020 року, а “Слуга народу” 

цьогоріч узагалі не подавала фінзвітів. 

 

 

Призов громадян України до армії в 

окупованому Криму є військовим злочином 

– прокуратура АРК 

Україна надіслала до Міжнародного 

кримінального суду докази воєнних злочинів 

РФ в окупованому Криму, де громадян 

України призивають на військову службу до 

армії країни-окупанта та пропагують цю 

службу серед цивільного населення.
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Балух уже відкриває очі і може рухатися - 

лікарі 

Стан Володимира Балуха, який був 

госпіталізований в важкому стані після 

побиття, стабільний.  

ЕКОНОМІКА 

 

Після відкриття ринку газ за ціною починає 

конкурувати з електрикою - Зеркаль 

Відкриття ринку газу призвело до того, що газ 

за ціною починає конкурувати з електрикою. 

 

 

Укргазвидобування скоротило прибуток 

через зниження цін на газ 

За підсумками першого півріччя 2020 року 

Укргазвидобування отримало чистий прибуток 

у розмірі 301 млн грн, тоді як у першому 

півріччі 2019-го - 16,3 млрд грн.

 

 

Економіка Україні «просяде» у 2020 році та 

зросте у наступному - ЄБРР 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 

рівні 5,5%, а у наступному році - зростання на 

рівні 3%. 
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МХП починає впроваджувати технології 

«Біогаз 5.0» 

Агрохолдинг МХП починає впроваджувати 

технології «Біогаз 5.0». 

 

Український експорт у вересні зріс майже 

на 3% 

У вересні 2020 року український експорт 

становив 4,19 млрд дол., що на 2,9% більше, 

ніж у вересні минулого року.  

 

Мінекономіки обговорило з американською 

інвесткомпанією перспективи співпраці 

Представники Міністерства розвитку, 

економіки, торгівлі та сільського господарства 

та американської компанії з управління 

інвестиціями Argentem Creek обговорили 

потенційні інвестиційні проєкти.

 

 

В Україні проходить HeForShe Congress 

2020, присвячений гендерній рівності у 

бізнесі 

В Україні 1 жовтня розпочався HeForShe 

Congress 2020 – головна подія року, яка 

об’єднує прогресивні бізнеси навколо теми 

гендерної рівності та недискримінації.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В ООН засудили обмеження доступу 

консулів до політв'язнів Кремля - 

Джапарова 

Рада з прав людини в ООН засудила практику 

довільних обмежень доступу консулів до 

затриманих осіб. 

 

 

У списку політв’язнів РФ - близько сотні 

жителів окупованого Криму 

У списку ув’язнених Росією з політичних 

мотивів осіб є близько сотні мешканців Криму, 

більшість із яких становлять кримські татари.

 

 

Кримчанин Приходько погрожує перерізати 

вени, якщо не отримає ліки 

У Південному окружному військовому суді 

Ростова-на-Дону засідання у «справі 

Приходька» перенесли на 15 жовтня. 

Звертаючись до судді, Олег Приходько 

поставив вимогу передати йому відправлені 

дочкою медикаменти, заявивши, що якщо 

вимога не буде виконана, він «переріже вени». 

 

Обмін полоненими: переговори у ТГК 

закінчилися безрезультатно 

Спеціальний представник діючого голови 

ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній 

групі посол Хайді Грау після чергових 

зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі 

відеоконференцій заявила, що обговорення 

питань взаємного звільнення і обміну 

пов'язаних з конфліктом осіб закінчилося 

безрезультатно. 
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Італійський суд призначив додаткову 

експертизу у справі Марківа 

Під час другого засідання апеляціиного суду в 

Мілані у справі нацгвардійця Віталія Марківа 

питання про долучення пакету експертиз, які 

можуть свідчити про його невинуватість, не 

було розглянуте. Водночас, суд призначив 

додаткову експертизу. 

 

Апеляція на арешт Януковича: в суд 

прийшов новий представник обвинувачення 

Київський апеляційний суд переніс на 28 

жовтня розгляд апеляції на запобіжний захід у 

вигляді заочного арешту експрезиденту 

Віктору Януковичу у справі про організацію 

насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 

року. 

 

Через пожежі на Луганщині відкрили сім 

кримінальних справ 

За фактами пожеж у Луганській області поліція 

відкрила сім кримінальних проваджень. 

 

У Відні судять поліцейського через ДТП із 

загибеллю українки 

У Відні у середу розпочався судовий процес 

над поліцейським, обвинуваченим у 

спричиненні смертельної ДТП влітку 2019 

року, яка призвела до загибелі пішохода-

громадянки України.
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ЗМІ назвали ім'я підозрюваного у 

зґвалтуванні 11 неповнолітніх дівчаток 

Львів’янин, якого затримали за підозрою у 

зґвалтуванні неповнолітніх дівчат, - 46-річний 

Роман М. - засновник і директор благодійної 

організації «Фонд розвитку шкільництва 

«Софія».

 

 

Розкрадання зерна: посадовцям 

хлібокомбінату на Миколаївщині вручили 

підозри 

Посадовцям хлібокомбінату на Миколаївщині 

повідомили про підозри щодо привласнення 

158 тонн зерна з держрезерву вартістю майже 1 

млн грн.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Спекотний південь: без зрошення не буде 

хліба 

Експерти застерігають: частина південних 

територій дуже швидко може перетворитися у 

напівпустелю

 

 

Ефект Фокіна: що треба зробити, щоб твоє 

призначення перетворилося на катастрофу 

АНАЛІТИКА 

Висловлювання Вітольда Фокіна на посаді 

першого заступника глави української 

делегації у ТГК, це не просто провал, а повна 

дискредитація дипломатії
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"Запорожцю" - 60. Історія одного 

автомобіля 

День народження ЗАЗ-965 святкують урочисто 

- з тортом у вигляді мініверсії "горбатого" і з 

ювілейним автопробігом центральним 

проспектом Запоріжжя

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

«Комуналка» онлайн чи резюме: Зеленська 

протестувала платформу «Дія. Цифрова 

освіта» 

Платформ для онлайн-навчання «Дія. Цифрова 

освіта» пропонує понад 30 освітніх серіалів, які 

допоможуть отримати базові навички та 

розвинути цифрову грамотність у будь-якому 

віці. 

 

В Україні з 1 жовтня водії автомобілів 

мають їздити з увімкненими фарами 

В Україні з 1 жовтня по 1 травня учасники 

дорожнього руху на заміських дорогах повинні 

їздити з увімкненими фарами. 

 

 

Близько 30% українців не підтримують 

рішення про укрупнення районів 

ОПИТУВАННЯ 

В Україні майже 30% респондентів не 

підтримують укрупнення районів, а 36% ще не 

визначилися і спостерігатимуть за втіленням 

цього рішення на практиці.
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В Ужгороді стартує перший карпатський 

гірський кінофестиваль 

В Ужгороді сьогодні, 1 жовтня, стартує 

перший Карпатський гірський міжнародний 

кінофестиваль CMIF, який триватиме десять 

днів. В рамках конкурсної програми глядачам 

покажуть 80 фільмів. 

 

 

Болгарія і Словенія дозволили українцям 

в'їзд із довідкою про негативний ПЛР-тест 

Уряди Болгарії і Словенії дозволили 

громадянам України з 1 жовтня в'їжджати до 

країн за наявності довідки про негативний 

результат тестування на COVID-19 методом 

ПЛР.

 

 

У Синевирі стоматологи полікували зуби 

бурим ведмедям 

У реабілітаційному центрі бурих ведмедів 

Національного природного парку «Синевир» 

провели загальний ветеринарний огляд тварин, 

двом клишоногим полікували зуби та провели 

вакцинацію. 

 

 

Оприлюднили Довгі списки Книги року 

ВВС 2020 

ВВС News Україна визначила Довгі списки 

літературної премії Книга року ВВС-2020, 

Книга року ВВС - Есеїстика-2020 та Дитяча 

Книга року ВВС-2020, що проводиться у 

партнерстві з Культурною програмою 

Європейського банку реконструкції та 

розвитку (ЄБРР).
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