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ТОП 

 

Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом 

і герцогинею Кембриджськими ФОТО 

Герцог та герцогиня Кембриджські зустрілися 

у середу з Президентом України Володимиром 

Зеленським та його дружиною Оленою 

Зеленською.

 

До Одеського порту увійшов британський 

есмінець Dragon ФОТО 

До Одеського морського порту прибув 
есмінець Королівських ВМС Великої Британії 

Dragon для спільних корабельних тренувань з 

ВМС ЗСУ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3113557-podruzza-zelenskih-zustrilosa-z-gercogom-i-gercogineu-kembridzskimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3113557-podruzza-zelenskih-zustrilosa-z-gercogom-i-gercogineu-kembridzskimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3113613-do-odeskogo-portu-uvijsov-britanskij-esminec-dragon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3113613-do-odeskogo-portu-uvijsov-britanskij-esminec-dragon.html


 

У Раді Європи виставили роботи 

російського фотографа, внесеного до бази 

«Миротворця» 

У Раді Європи проходить виставка російського 

фотографа Валерія Мельникова, який внесений 

до бази «Миротворець» як…

 

 

Розслідування катастрофи Ан-26 виявило 

грубі порушення - Уруський 

 результатами дешифрування бортових 

самописців Ан-26Ш, який зазнав катастрофи 
під Чугуєвом, розслідування засвідчило 

наявність грубих порушень у виконанні 

польотних завдань та в організації польотів.

 

 

МОЗ внесе український «Біовен» до 

протоколу лікування COVID-19 

Міністерство охорони здоров'я внесе препарат 

українського виробництва “Біовен” до 

національного протоколу лікування COVID-19 

і профінансує його закупівлю.

 

Тест-квест: як лягти в лікарню під час 

епідемії. Репортаж 

Державні лабораторії дуже гальмують з ПЛР-

тестами, а під приватними – дикі черги. На 

додачу – планову госпіталізацію знов 

обмежують

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3113487-u-radi-evropi-vistavili-roboti-rosijskogo-fotografa-vnesenogo-do-bazi-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3113487-u-radi-evropi-vistavili-roboti-rosijskogo-fotografa-vnesenogo-do-bazi-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3113487-u-radi-evropi-vistavili-roboti-rosijskogo-fotografa-vnesenogo-do-bazi-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3113487-u-radi-evropi-vistavili-roboti-rosijskogo-fotografa-vnesenogo-do-bazi-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113645-rozsliduvanna-katastrofi-an26-viavilo-grubi-porusenna-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113645-rozsliduvanna-katastrofi-an26-viavilo-grubi-porusenna-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113412-moz-vnese-ukrainskij-bioven-do-protokolu-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113412-moz-vnese-ukrainskij-bioven-do-protokolu-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3112843-testkvest-ak-primudritisa-lagti-v-likarnu-pid-cas-epidemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3112843-testkvest-ak-primudritisa-lagti-v-likarnu-pid-cas-epidemii.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Польща зобов'язала партнерів Газпрому 

розірвати угоди щодо Nord Stream 2 

Управління захисту конкуренції і прав 
споживача Польщі (UOKiK) оштрафувало 

Газпром на ще 29 мільярдів злотих (еквівалент 

7,6 млрд євро) через відсутність співпраці в 

ході розслідування щодо будівництва 

газопроводу Nord Stream 2. 

 

Україна і Британія підписали Меморандум 

про посилення співпраці в оборонній галузі 

Міністр оборони України Андрій Таран та 

державний секретар з питань оборони Великої 
Британії та Північної Ірландії Бен Воллес 

підписали Меморандум про посилення 

співпраці у військовій і військово-технічній 

сферах.

 

 

Кулеба і Аваков обговорили в Лондоні 

безпекову співпрацю України та Британії 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та 

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у 

Лондоні обговорили безпекову співпрацю 
України та Великої Британії з радником 

прем‘єр-міністра Девідом Кваррі.

 

Джапарова обговорила в ОБСЄ питання 

окупованого Криму і Донбасу 

Перша заступниця міністра закордонних справ 
Еміне Джапарова під час робочого візиту до 

Австрії обговорила в ОБСЄ питання 

окупованого Криму і Донбасу та домовилася 
про підтримку українського питання засіданні 

Ради міністрів ОБСЄ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3113464-polsa-zobovazala-partneriv-gazpromu-rozirvati-ugodi-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3113464-polsa-zobovazala-partneriv-gazpromu-rozirvati-ugodi-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3113805-ukraina-i-britania-pidpisali-memorandum-pro-posilenna-spivpraci-v-oboronnij-galuzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3113805-ukraina-i-britania-pidpisali-memorandum-pro-posilenna-spivpraci-v-oboronnij-galuzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3113669-ukraina-i-britania-napracuut-plan-dla-protidii-gibridnij-vijni-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3113669-ukraina-i-britania-napracuut-plan-dla-protidii-gibridnij-vijni-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3113735-dzaparova-obgovorila-v-obse-pitanna-okupovanogo-krimu-i-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3113735-dzaparova-obgovorila-v-obse-pitanna-okupovanogo-krimu-i-donbasu.html


 

Ткаченко обговорив із послом Польщі 

культурну співпрацю у період пандемії 

ФОТО 

Міністр культури та інформполітики 

Олександр Ткаченко на зустрічі з послом 

Республіки Польща в Україні Бартошем 

Ціхоцьким обговорив продовження культурної 

співпраці двох країн у період пандемії.

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зафіксували 4753 випадки 

корона вірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 7 жовтня лабораторно 

підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з 

них за добу – 4 753. 

 

Україна зможе отримати від Євросоюзу до 8 

мільйонів доз COVID-вакцини 

Україна зможе отримати до 8 млн доз вакцини 
від коронавірусу як учасник ініціативи Фонду 

«COVID-19 Vaccine Global Access Facility 

(COVAX)», якому ЄС виділив 400 млн євро на 

придбання близько 2 млрд доз вакцини. 

 

У Києві виявили 383 нових хворих з корона 

вірусом ІНФОГРАФІКА 

У Києві підтверджених випадків захворювання 

на COVID-19 на сьогодні, 7 жовтня, вже 25 

474, за добу - 383.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113603-tkacenko-obgovoriv-iz-poslom-polsi-kulturnu-spivpracu-u-period-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113603-tkacenko-obgovoriv-iz-poslom-polsi-kulturnu-spivpracu-u-period-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113603-tkacenko-obgovoriv-iz-poslom-polsi-kulturnu-spivpracu-u-period-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113603-tkacenko-obgovoriv-iz-poslom-polsi-kulturnu-spivpracu-u-period-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113261-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-4753-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113261-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-4753-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113469-ukraina-zmoze-otrimati-vid-es-do-8-miljoniv-doz-vakcini-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113469-ukraina-zmoze-otrimati-vid-es-do-8-miljoniv-doz-vakcini-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3113449-u-kievi-viavili-383-novih-hvorih-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3113449-u-kievi-viavili-383-novih-hvorih-z-koronavirusom.html


 

Динаміка з COVID-19 у школах негативна – 

Кличко 

Ситуація щодо захворюваності на COVID-19 у 
навчальних закладах Києва наразі 

контрольована, проте динаміка негативна. 

 

Первинка і COVID-19: чому пацієнти 

стикаються з відсутністю первинної 

допомоги АНАЛІТИКА 

Сімейним лікарям, які опинилися на передовій 

боротьби з COVID-19, не позаздриш. Як і їх 

пацієнтам, знервованим хаосом у меддопомозі

 

На товари і послуги для запобігання 

COVID-19 витратили 6,75 мільярда 

ІНФОГРАФІКА 

Станом на 1 жовтня 2020 року на придбання 

товарів та послуг для запобігання поширенню 
COVID-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів 

здійснено платежів на суму 6,75 млрд грн.

 

У Криму занижують статистику смертності 

від COVID-19, правозахисники звернулися 

до ООН 

Діям Росії із заниження статистики смертності 

від COVID-19 в окупованому нею Криму 

повинна бути дана відповідна оцінка ООН.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3113481-klicko-pro-situaciu-z-covid19-u-skolah-dinamika-negativna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3113481-klicko-pro-situaciu-z-covid19-u-skolah-dinamika-negativna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113620-pervinka-i-covid19-comu-pacienti-stikautsa-z-vidsutnistu-pervinnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113620-pervinka-i-covid19-comu-pacienti-stikautsa-z-vidsutnistu-pervinnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113620-pervinka-i-covid19-comu-pacienti-stikautsa-z-vidsutnistu-pervinnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113620-pervinka-i-covid19-comu-pacienti-stikautsa-z-vidsutnistu-pervinnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3113598-na-tovari-i-poslugi-dla-zapobiganna-covid19-vitratili-675-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3113598-na-tovari-i-poslugi-dla-zapobiganna-covid19-vitratili-675-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3113598-na-tovari-i-poslugi-dla-zapobiganna-covid19-vitratili-675-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3113598-na-tovari-i-poslugi-dla-zapobiganna-covid19-vitratili-675-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3113721-krimu-zanizuut-statistiku-smertnosti-vid-covid19-pravozahisniki-zvernulisa-do-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3113721-krimu-zanizuut-statistiku-smertnosti-vid-covid19-pravozahisniki-zvernulisa-do-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3113721-krimu-zanizuut-statistiku-smertnosti-vid-covid19-pravozahisniki-zvernulisa-do-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3113721-krimu-zanizuut-statistiku-smertnosti-vid-covid19-pravozahisniki-zvernulisa-do-oon.html


УКРАЇНА 

 

Комітет Ради підтримав створення ТСК 

щодо «вагнерівців» 

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, 
депутатської етики та організації роботи 

парламенту підтримав проєкт постанови 

№4105 щодо створення тимчасової слідчої 

комісії з розслідування справи «вагнерівців». 

 

Національна академія наук України обрала 

президента 

Президентом Національної академії наук 

України обрано академіка Анатолія 

Загороднього.

 

Спостерігачі ENEMO працюватимуть на 

місцевих виборах у режимі онлайн 

Міжнародна місія зі спостереження за 

виборами в Україні ENEMO працюватиме на 
місцевих виборах в усіх областях, але в новому 

форматі. 

 

У хворого на COVID-19 Порошенка 

погіршився стан крові - дружина 

У експрезидента Петра Порошенка, який 

госпіталізований із двобічним запаленням 
легень унаслідок коронавірусної хвороби, - 

згущення крові,

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3113436-komitet-radi-pidtrimav-stvorenna-tsk-sodo-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3113436-komitet-radi-pidtrimav-stvorenna-tsk-sodo-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113749-nacionalna-akademia-nauk-obrala-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113749-nacionalna-akademia-nauk-obrala-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3113466-sposterigaci-enemo-pracuvatimut-na-miscevih-viborah-u-rezimi-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3113466-sposterigaci-enemo-pracuvatimut-na-miscevih-viborah-u-rezimi-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3113304-u-hvorogo-na-covid19-porosenka-pogirsivsa-stan-krovi-druzina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3113304-u-hvorogo-na-covid19-porosenka-pogirsivsa-stan-krovi-druzina.html


 

Україна потребує законодавчого 

запровадження медичного капеланства - 

експерти 

Медичне капеланство є кроком для гуманізації 

системи охорони здоров’я, і його потрібно 

запровадити на законодавчому рівні. 

ЕКОНОМІКА 

 

НБУ запровадить нові вимоги до банків у 

2021–2024 роках ІНФОГРАФІКА 

НБУ оприлюднив етапи впровадження 

оновлених регуляторних вимог до банків на 

2021–2024 роки. 

 

Імпорт газу з ЄС сягнув рекордних обсягів 

за останні п’ять років ГРАФІК 

За 9 місяців 2020 року "Оператор ГТС 
України" протранспортував 14,8 млрд 

кубометрів газу з Європи в Україну на 

замовлення своїх клієнтів.

 

В Україні збудують дата-центр, в який 

інвестують $1 мільярд 

Міністерство цифрової трансформації 

підписало меморандум з міжнародним 
холдингом TECHIIA про співпрацю щодо 

розбудови галузі інформаційних 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113596-ukraina-potrebue-zakonodavcogo-zaprovadzenna-medicnogo-kapelanstva-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113596-ukraina-potrebue-zakonodavcogo-zaprovadzenna-medicnogo-kapelanstva-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113596-ukraina-potrebue-zakonodavcogo-zaprovadzenna-medicnogo-kapelanstva-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113596-ukraina-potrebue-zakonodavcogo-zaprovadzenna-medicnogo-kapelanstva-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3113787-nbu-zaprovadit-novi-vimogi-do-bankiv-u-20212024-rokah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3113787-nbu-zaprovadit-novi-vimogi-do-bankiv-u-20212024-rokah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3113703-import-gazu-z-es-sagnuv-rekordnih-obsagiv-za-ostanni-pat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3113703-import-gazu-z-es-sagnuv-rekordnih-obsagiv-za-ostanni-pat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3113785-v-ukraini-zbuduut-datacentr-v-akij-investuut-1-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3113785-v-ukraini-zbuduut-datacentr-v-akij-investuut-1-milard.html


 

Україна зацікавлена в участі у 

Європейському зеленому курсі - 

Стефанішина 

Україна зацікавлена в участі в ініціативі 

Європейського зеленого курсу, але нові 

механізми вуглецевого і нетарифного 

регулювання мають відповідати Угоді про 
асоціацію та зобов’язанням України і ЄС у 

рамках СОТ. 

 

Вугільні регіони України скористаються 

польським досвідом «справедливого 

переходу» 

Польський національний фонд охорони 
навколишнього середовища та управління 

водними ресурсами (НФОНСіУВР) і Світовий 

банк спільно з Європейською комісією 
започаткували ініціативу зі сприяння обміну 

знаннями між вугільними регіонами Польщі та 

України.

 

«Факторинг хаб» розширить доступ малого 

бізнесу до фінансів 

Офіційно презентовано онлайн платформу 

“Факторинг хаб”, що має спростити доступ 

малого та середнього бізнесу до операцій та 

послуг фінансового ринку. 

 

Авто на метані: українцям 

компенсуватимуть частину витрат на 

покупку ІНФОГРАФІКА 

Мережа заправних CNG станцій "Укравтогаз" 

групи "Нафтогаз" запускає програму CNG 

FORWARD для компенсації витрат на 
придбання нового та вживаного транспорту на 

метані.
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ПРАВА ЛЮДИНИ  

 

 

Фонд Джорджа Клуні засудив вирок 

фігурантам "другої Бахчисарайської 

справи" 

Правозахисний Фонд «За справедливість», 

заснований голлівудським актором Джорджом 

Клуні та його дружиною Амаль, назвав 

несправедливим вирок фігурантам другої 
Бахчисарайської групи "справи Хізб ут-

Тахрір".

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Поліція відкрила справу за заявою Лероса 

про ймовірну підготовку нападу на нього - 

юристи 

Поліція відкрила кримінальне провадження 

щодо заяв народного депутата Гео Лероса 
щодо ймовірної підготовки нападу на нього 

іншим народним депутатом – Миколою 

Тищенком і бізнесменом Денисом 

Комарницьким.

 

У Харкові знову перенесли суд у справі 

Штепи: адвокати зайняті 

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс 

засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі 

Штепи через об'єктивні причини. 

 

«Ядерні хабарі»: голові підрозділу 

«Енергоатому» призначили заставу у майже 

10 мільйонів 

Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід 
одному з підозрюваних у справі про «ядерні 

хабарі», керівнику відокремленого 

структурного підрозділу ДП «НАЕК 
«Енергоатом» у вигляді застави у розмірі 9 984 

500 гривень.
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Депутатка звернулася до МОЗ та СБУ через 

рекламу Медведчуком російської «вакцини» 

Член фракції політичної партії «Європейська 
солідарність» Ірина Фріз спрямувала 

депутатське звернення до Міністерства 

охорони здоров’я та

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Правда й чутки про наші майбутні пенсії 

АНАЛІТИКА 

Вже у 2030-х доведеться звикати до формули: 

від держави – мінімальна соцдопомога, решта 

– залежно від зроблених за життя накопичень

 

Сергій Гайдай: На окупованій території – 

111 вогнищ, і зараз пожежа суне на 

Луганськ (Інтерв'ю) 

Зранку поговорити з головою Луганської 

обласної військово-цивільної адміністрації не 

вдалося: «Його нема на місці – поїхав до 
Осколонівки, – відповіли на мій запит у 

Департаменті масових комунікацій. 

 

Сплеск інтересу до української мови 

спричинило російське вторгнення - 

Анастасія Розлуцька, мовний активіст. 

Інтерв’ю 

У вересні в Україні розпочався захід, 

ініційований Міністерством культури разом з 

ідеологом Олесем Донієм, що привернуло 
увагу й дипломатичного корпусу, й 

інтелігенції.
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Брюссельський саміт: реверанси та реалії 

АНАЛІТИКА 

Історична зустріч на найвищому рівні не 

повинна заспокоювати й заколисувати

СУСПІЛЬСТВО 

 

Наздоганяємо Sotheby's: полотна 

українських художників вперше виставили 

на Prozorro 

На торговому майданчику Prozorro.Продажі 
вперше виставлено полотна українських 

художників.

 

До Чорнобиля на екскурсії хочуть пускати 

дітей з 12 років 

Міністерство культури та Державне агентство 

з управління зоною відчуження опрацьовують 
зниження планки вікового цензу для 

відвідування Чорнобильської зони з 18 до 12 

років. 

 

ЦВК запустила чат-бот, який розповідає про 

місцеві вибори 

Центральна виборча комісія запустила чат-бот, 

за допомогою якого можна отримати довідкову 

інформацію щодо місцевих виборів 25 жовтня. 
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Для школярів випустили комікси про 

COVID-19, маски та антисептики 

Міністерство охорони здоров’я разом з 
Інститутом когнітивного моделювання 

розробили серію коміксів для школярів щодо 

необхідності носити захисні маски та 

користуватись антисептиками. 

 

Олександра Шовковського внесли до 

заявки на матч з Францією 

У зв‘язку з тим, що у складі національної 

футбольної збірної України залишився лише 
один здоровий голкіпер, тренерський штаб 

команди ухвалив рішення внести до заявки на 

товариську гру із Францією асистента 

головного тренера Олександра Шовковського.

 

Українську стрічку «Якщо було завтра» 

показали на фестивалі кіно в Нью-Йорку 

ВІДЕО 

Короткометражний фільм «Якщо було завтра» 
(If We Had Tomorrow) української режисерки 

Анастасії Євченко було представлено на 

фестивалі кіно в Нью-Йорку (Festival of Cinema 

NYC). 

 

В Україні винайшли новий метод 

діагностики посттравматичного синдрому 

Вчені Інституту очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П. Філатова НАМН України 
спільно з Головним військовим клінічним 

госпіталем розробили метод діагностики 

посттравматичного стресового розладу (ПТСР) 

за допомогою
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