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ТОП 

 

Зеленський вважає підписання угоди про 

партнерство історичним днем для України 

та Британії 

Угода про політичне співробітництво, вільну 

торгівлю та стратегічне партнерство між 

Україною та Сполученим Королівством 
Великої Британії та Північної Ірландії має 

важливе стратегічне й практичне значення і є 

новою основою для двосторонніх відносин. 

 

Україна заявила в ОБСЄ про підпал 

окупантами біля Попасної 

Делегація України в ОБСЄ навела докази того, 
що причиною пожежі біля н.п. Попасна на 

Луганщині був навмисний підпал з боку 

бойовиків російських окупаційних військ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114392-zelenskij-vvazae-pidpisanna-ugodi-pro-partnerstvo-istoricnim-dnem-dla-ukraini-ta-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114392-zelenskij-vvazae-pidpisanna-ugodi-pro-partnerstvo-istoricnim-dnem-dla-ukraini-ta-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114392-zelenskij-vvazae-pidpisanna-ugodi-pro-partnerstvo-istoricnim-dnem-dla-ukraini-ta-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114392-zelenskij-vvazae-pidpisanna-ugodi-pro-partnerstvo-istoricnim-dnem-dla-ukraini-ta-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3114175-ukraina-zaavila-v-obse-pro-pidpal-okupantami-bila-popasnoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3114175-ukraina-zaavila-v-obse-pro-pidpal-okupantami-bila-popasnoi.html


 

Уряд Британії схвалив кредитні гарантії на 

£2,5 мільярда для торгівлі з Україною 

Експорто-кредитна агенція (UKEF) 
британського уряду відновлює свою роботу на 

українському ринку з можливістю видачі 

кредитних гарантій на суму до 2,5 млрд фунтів 

стерлінгів.

 

Суд усунув одного з присяжних у справі 

Шеремета 

Шевченківський районний суд Києва усунув 
від участі у розгляді провадження Юрія 

Михайленка - одного з основних присяжних у 

справі щодо вбивства журналіста Павла 

Шеремета.

 

COVID-першість Харкова: опорні лікарні 

заповнені майже стовідсотково 

АНАЛІТИКА 

Пацієнтів із тяжким перебігом хвороби стає 

більше, ліжка доставляють у коридорах, а 

містяни все ще не вірять у пандемію

 

 

У разі погіршення ситуації із COVID-19, на 

вибори готові прийти 46% українців 

У разі загострення ситуації з коронавірусом 

готовність взяти участь у місцевих виборах 25 

жовтня підтвердили 46% українців.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3114431-urad-britanii-shvaliv-kreditni-garantii-na-25-milarda-dla-torgivli-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3114431-urad-britanii-shvaliv-kreditni-garantii-na-25-milarda-dla-torgivli-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114323-sud-usunuv-odnogo-z-prisaznih-u-spravi-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114323-sud-usunuv-odnogo-z-prisaznih-u-spravi-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3114234-covidpersist-harkova-oporni-likarni-zapovneni-majze-stovidsotkovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3114234-covidpersist-harkova-oporni-likarni-zapovneni-majze-stovidsotkovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3114234-covidpersist-harkova-oporni-likarni-zapovneni-majze-stovidsotkovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3114234-covidpersist-harkova-oporni-likarni-zapovneni-majze-stovidsotkovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114207-u-razi-pogirsenna-situacii-iz-covid19-na-vibori-gotovi-prijti-46-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114207-u-razi-pogirsenna-situacii-iz-covid19-na-vibori-gotovi-prijti-46-ukrainciv.html


 

СБУ звернулась до Google та Apple, щоб 

запобігти поширенню «ВКонтакте» в 

Україні 

 Іноземних партнерів закликали привести їхню 

діяльність на території України відповідно до 

національного законодавства.

 

Вітання у чатах і без застілля: у «Слузі 

народу» розповіли, як Разумков святкує 

день народження 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не 
влаштовує застільних частувань для депутатів 

із членів фракції політичної партії «Слуга 

народу», які 8 жовтня особисто вітали його з 

днем народження у приміщенні парламенту.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Джонсон - Зеленському: Наша прихильність 

Україні міцна як скеля 

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон 

запевнив Президента України Володимира 
Зеленського, що прихильність Лондона до 

Києва є міцною.

 

Представництво МВФ в Україні 

відреагувало на догану Рожковій і Сологубу 

Забезпечення відповідальності Правління НБУ 

має провадитися згідно з засадами управління 

Національним банком, які були розроблені у 
консультаціях з фахівцями Міжнародного 

валютного фонду.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114018-sbu-zvernulas-do-google-ta-apple-sob-zapobigti-posirennu-vkontakte-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114018-sbu-zvernulas-do-google-ta-apple-sob-zapobigti-posirennu-vkontakte-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114018-sbu-zvernulas-do-google-ta-apple-sob-zapobigti-posirennu-vkontakte-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114018-sbu-zvernulas-do-google-ta-apple-sob-zapobigti-posirennu-vkontakte-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114150-vitanna-u-catah-i-bez-zastilla-u-sluzi-narodu-rozpovili-ak-razumkov-svatkue-den-narodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114150-vitanna-u-catah-i-bez-zastilla-u-sluzi-narodu-rozpovili-ak-razumkov-svatkue-den-narodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114150-vitanna-u-catah-i-bez-zastilla-u-sluzi-narodu-rozpovili-ak-razumkov-svatkue-den-narodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114150-vitanna-u-catah-i-bez-zastilla-u-sluzi-narodu-rozpovili-ak-razumkov-svatkue-den-narodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114428-dzonson-zelenskomu-nasa-prihilnist-ukraini-micna-ak-skela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114428-dzonson-zelenskomu-nasa-prihilnist-ukraini-micna-ak-skela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3114035-predstavnictvo-mvf-v-ukraini-vidreaguvalo-na-doganu-rozkovij-i-sologubu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3114035-predstavnictvo-mvf-v-ukraini-vidreaguvalo-na-doganu-rozkovij-i-sologubu.html


 

МЗС: в угоді з Британією закріплена 

підтримка прагнення України приєднатись 

до ЄС і НАТО  

Угода про політичне співробітництво, вільну 

торгівлю та стратегічне партнерство між 

Україною та Великою Британією підтверджує 

підтримку британською стороною 
євроінтеграційних та євроатлантичних 

прагнень

 

 

У Лондонському Тауері незабаром буде 

аудіогід українською - Олена Зеленська 

В одному з найвідоміших музеїв Великої 

Британії - Лондонському Тауері - незабаром 

буде аудіогід українською.

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зафіксували 5 397 

випадків коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 8 жовтня лабораторно 

підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з 

них за добу – 5 397.

 

Школи самі вирішують, коли йти на 

канікули – Шкарлет 

Міністерство освіти та науки з огляду на 

протиепідемічні заходи під час виборів, 

рекомендує встановити на цей час канікули, 

рішення про канікули приймають школи.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114417-mzs-v-ugodi-z-britanieu-zakriplena-pidtrimka-pragnenna-ukraini-priednatis-do-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114417-mzs-v-ugodi-z-britanieu-zakriplena-pidtrimka-pragnenna-ukraini-priednatis-do-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114417-mzs-v-ugodi-z-britanieu-zakriplena-pidtrimka-pragnenna-ukraini-priednatis-do-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114417-mzs-v-ugodi-z-britanieu-zakriplena-pidtrimka-pragnenna-ukraini-priednatis-do-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114215-u-londonskomu-taueri-nezabarom-bude-audiogid-ukrainskou-olena-zelenska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114215-u-londonskomu-taueri-nezabarom-bude-audiogid-ukrainskou-olena-zelenska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113945-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-5-397-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3113945-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-5-397-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114274-skoli-sami-virisuut-koli-jti-na-kanikuli-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114274-skoli-sami-virisuut-koli-jti-na-kanikuli-skarlet.html


 

Директор київської лікарні пояснив чергу із 

«швидких» 

Київська міська лікарня №9, окрім хворих на 
COVOD-19, приймає пацієнтів і з іншими 

захворюваннями. Черга з карет «швидкої» 

утворилася в день чергування лікарні по місту 

по екстреній медичній допомозі.

 

Степанов звернувся до українців: Ситуація 

серйозніша, ніж будь-коли з початку епідемії 

ВІДЕО 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 
закликає українців дотримуватися 

протиепідемічних заходів та наголошує, що в 

умовах нехтування ними ситуація з 
поширенням коронавірусу може швидко вийти 

з-під контролю.

 

КНУ ім. Шевченка переводить студентів на 

дистанційне навчання 

Київський національний університет імені 

Шевченка переводить навчальний процес в 

дистанційний формат. 

УКРАЇНА 

 

Стало відомо, хто замінить Вакарчука у Раді 

Доброволець, науковець, режисер та актор 

Андрій Шараскін стане народним депутатом і 
членом парламентської фракції "Голос" замість 

Святослава Вакарчука, який склав мандат. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3114456-direktor-kiivskoi-likarni-poasniv-cergu-iz-svidkih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3114456-direktor-kiivskoi-likarni-poasniv-cergu-iz-svidkih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114494-stepanov-zvernuvsa-do-ukrainciv-situacia-serjoznisa-niz-budkoli-z-pocatku-epidemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114494-stepanov-zvernuvsa-do-ukrainciv-situacia-serjoznisa-niz-budkoli-z-pocatku-epidemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114494-stepanov-zvernuvsa-do-ukrainciv-situacia-serjoznisa-niz-budkoli-z-pocatku-epidemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114494-stepanov-zvernuvsa-do-ukrainciv-situacia-serjoznisa-niz-budkoli-z-pocatku-epidemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3114211-knu-im-sevcenka-perevodit-studentiv-na-distancijne-navcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3114211-knu-im-sevcenka-perevodit-studentiv-na-distancijne-navcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114413-stalo-vidomo-hto-zaminit-vakarcuka-u-radi.html/
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114413-stalo-vidomo-hto-zaminit-vakarcuka-u-radi.html/


 

Семеро на одне крісло мера: КВУ порахував 

кандидатів у містах ТАБЛИЦЯ 

Кандидатами у міські голови на вибори 25 
жовтня зареєструвалися 2,8 тисяч осіб, при 

цьому посад мерів в Україні є 370.

 

Апеляційна палата ВАКС залишила 

запобіжний захід депутату Юрченку 

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін 

запобіжний захід, обраний народному депутату 
Олександру Юрченку, якого підозрюють в 

отриманні неправомірної вигоди за внесення 

пропозицій до законопроєкту «Про управління 

відходами».

 

Українці готові підтримати на місцевих 

виборах п’ять партій – «Рейтинг». 

ОПИТУВАННЯ 

На місцевих виборах 25 жовтня умовний 5% 

бар’єр долають п’ять партій. 

 

 

Регіональні ЗМІ не цікавлять місцеві 

вибори, топтеми - COVID-19, катастрофи та 

злочини МОНІТОРИНГ 

Тема місцевих виборів є ключовою лише для 

центральних медіа, натомість регіональні ЗМІ 

цю тему майже не висвітлюють. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3114144-na-miscevih-viborah-zareestruvali-28-tisaci-kandidativ-u-meri-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3114144-na-miscevih-viborah-zareestruvali-28-tisaci-kandidativ-u-meri-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114426-apelacijna-palata-vaks-zalisila-zapobiznij-zahid-deputatu-urcenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114426-apelacijna-palata-vaks-zalisila-zapobiznij-zahid-deputatu-urcenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3114265-ukrainci-gotovi-pidtrimati-na-miscevih-viborah-pat-partij-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3114265-ukrainci-gotovi-pidtrimati-na-miscevih-viborah-pat-partij-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3114265-ukrainci-gotovi-pidtrimati-na-miscevih-viborah-pat-partij-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3114265-ukrainci-gotovi-pidtrimati-na-miscevih-viborah-pat-partij-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3114172-regionalni-zmi-ne-cikavlat-miscevi-vibori-toptemi-covid19-katastrofi-ta-zlocini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3114172-regionalni-zmi-ne-cikavlat-miscevi-vibori-toptemi-covid19-katastrofi-ta-zlocini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3114172-regionalni-zmi-ne-cikavlat-miscevi-vibori-toptemi-covid19-katastrofi-ta-zlocini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3114172-regionalni-zmi-ne-cikavlat-miscevi-vibori-toptemi-covid19-katastrofi-ta-zlocini.html


 

Українцям не треба буде міняти паспорти 

після затвердження Великого Герба - 

Ткаченко 

Великий Герб України буде використовуватися 

вищими органами держави та не спричинить 

заміну паспортів громадян України.

ЕКОНОМІКА 

 

Окремого COVID-фонду наступного року не 

буде – Разумков 

Законопроєкт про Державний бюджет України 

на 2021 рік не передбачає спрямування коштів 
на створення та фінансування в державі 

окремого фонду для боротьби з COVID-19.

 

 

Мінцифри та Samsung спільно 

розвиватимуть ІТ-технології в Україні 

Міністерство цифрової трансформації 

підписало меморандум з компанією Samsung 
Electronics Ukraine Company щодо співпраці у 

сфері діджиталізації та цифрових технологій. 

 

Оборона і космос: Укроборонпром 

планують розділити на два холдинги 

Команда ДК “Укроборонпром” підготувала 

стратегію трансформації концерну для 

затвердження наглядовою радою 
Укроборонпрому, в якій передбачено 

ліквідацію концерну та створення двох 

холдингів - оборонних технологій та … 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114351-ukraincam-ne-treba-bude-minati-pasporti-pisla-zatverdzenna-velikogo-gerba-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114351-ukraincam-ne-treba-bude-minati-pasporti-pisla-zatverdzenna-velikogo-gerba-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114351-ukraincam-ne-treba-bude-minati-pasporti-pisla-zatverdzenna-velikogo-gerba-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114351-ukraincam-ne-treba-bude-minati-pasporti-pisla-zatverdzenna-velikogo-gerba-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3113965-okremogo-covidfondu-nastupnogo-roku-ne-bude-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3113965-okremogo-covidfondu-nastupnogo-roku-ne-bude-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3114433-mincifri-ta-samsung-spilno-rozvivatimut-ittehnologii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3114433-mincifri-ta-samsung-spilno-rozvivatimut-ittehnologii-v-ukraini.html
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Товарообіг України становив понад $73 

мільярди з початку року ІНФОГРАФІКА 

За січень-вересень 2020 року Україна 
зменшила експорт товарів на 5,6% - до 35,1 

млрд дол. США, імпорт також скоротився на 

11,8% - до 38 млрд дол. порівняно з 

аналогічним періодом 2019-го. 

 

Одеський припортовий завод спростовує 

фейки про «газовий схематоз» 

Акціонерне товариство «Одеський 
припортовий завод» заявляє, що підприємство 

покращило фінансові показники своєї 

діяльності та повернуло собі статус великого 

платника податків.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

НСЖУ від початку року нарахувала 56 

випадків фізичної агресії до журналістів 

Національна спілка журналістів України 

зафіксувала з початку року 56 інцидентів, 
пов’язаних із фізичною агресією та грубим 

перешкоджанням професійній діяльності 

працівникам ЗМІ, з них у вересні - 7.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд продовжить розгляд справи про 

вбивство Шеремета 21 жовтня 

Шевченківський районний суд Києва 

призначив наступне засідання з розгляду 

кримінального провадження щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета на 21 жовтня.
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CБУ заблокувала діяльність комерсантів, 

які привласнили судна Дунайського 

пароплавства 

Співробітники СБУ заблокували протиправну 

діяльність комерсантів, які привласнили судна 

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», 

що підпорядковуються Міністерству 

інфраструктури.

 

Справа про держзраду генерала Шайтанова 

пішла до суду 

Офіс генерального прокурора направив до суду 

обвинувальний акт щодо одного з 

екскерівників Центру спеціальних операцій 
«А», генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова 

за фактом вчинення держзради та замаху на 

скоєння терористичного акту. 

 

Керівника вінницького автодору «взяли» на 

хабарі 

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов 
повідомив про пропозицію хабаря від 

керівника облавтодору у розмірі 4,2 млн грн за 

вирішення питання з боргом перед 

комерційними структурами. 

 

На Житомирщині знайшли мертвими трьох 

військових 

У селі Новоівницькому Андрушівського 

району на Житомирщині на орендованій 
квартирі зранку виявили мертвими трьох 

військовослужбовців-контрактників.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Фактчекери – детективи від журналістики 

АНАЛІТИКА 

Викривати маніпуляції та фейки сьогодні не 

менш важливо, ніж розслідувати злочини

 

Євро на вітер: чи варто державі лікувати 

все більше українців за кордоном 

АНАЛІТИКА 

Бюджетних коштів закладається все більше, а 

люди по 5-7 років чекають вже оплачених 

закордонних трансплантацій

СУСПІЛЬСТВО 

 

Столична влада внесла «тарілку» на 

Либідській до переліку об’єктів культурної 

спадщини 

Департамент охорони культурної спадщини 

КМДА вніс Будинок Українського інституту 

науково-технічної експертизи та інформації на 
вул. Антоновича, 180 («Тарілка» на 

Либідській) до переліку щойно виявлених 

об’єктів культурної спадщини.

 

 

Глобальне потепління може негативно 

впливати на навчання школярів 

Збільшення кількості навчальних днів, під час 
яких температура повітря перевищує 26,7 

градуса Цельсія, може сприяти зниженню 

успішності серед школярів.
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SkyUp відкриває новий напрямок до 

Туреччини  

Авіакомпанія SkyUp Airlines із 27 грудня 
відкриває новий напрямок до Туреччини – до 

міста Кайсері. 

 

 

Українські студії в Кембриджському 

університеті розпочинають курси 

української мови 

Українські студії в Кембриджському 

університеті (Cambridge Ukrainian Studies, 
CUS) сьогдні розпочинають безкоштовні курси 

української мови.

 

Через концерт Білик у Харкові поліція теж 

відкрила справу 

За фактом концерту народної артистки Ірини 
Білик, який попри карантин зібрав у Палаці 

студентів Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого в Харкові 
близько 500 глядачів, відкрили кримінальне 

провадження. 

 

Українські музеї-новачки. Інфографіка 

В українських музеях наразі можна побачити 

поєднання минулого та сучасного, розкрити 

для себе наукові відкриття, дослідження та 
новітні технології, які пов’язані з 

повсякденним життям. 
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