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ЄС рішуче відкидає спроби Росії зобразити 

себе «посередником» у конфлікті з Україною 
ЗАЯВА 

Євросоюз рішуче відкидає спроби Росії 

зобразити себе "посередником" у нібито 

"внутрішньоукраїнському конфлікті”, оскільки 
РФ здійснює агресію проти України і це 

становить серйозну загрозу європейському 

порядку безпеки.

  

 

Україна стане членом НАТО, коли 

відповідатиме його критеріям – Квін 

Україна обов’язково стане членом 

Північноатлантичного альянсу, коли 

відповідатиме критеріям членства. 
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Розгін Майдану: екскомандиру «Беркуту» 

оголосили підозру в організації теракту та 

вбивств 

Колишньому командиру батальйону «Беркут» 

повідомили про підозру в організації теракту 

та вбивств мітингувальників.

  

 

Перетворити Україну в країну підприємців 

цілком реально - Валерія Іонан, заступник 

міністра цифрової трансформації ІНТЕРВ'Ю 

Міністерство цифрової трансформації 
України у лютому 2020 року розпочало 
проєкт з підтримки підприємництва 
«Дія.Бізнес». 

 

COVID-сертифікати: які і для чого 
ІНФОГРАФІКА 

З 20 вересня почали діяти нові карантинні 

норми в Україні, зокрема, якими 

передбачаються привілеї для вакцинованих 
осіб. Інформація про вакцинацію міститься в 

ковід-сертифікатах.

 

 

Закон про оліграхів, тріумф «Шахтаря» і 

цирк на воді ФОТ О ТИЖНЯ  

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

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3321781-rozgin-majdanu-ekskomandiru-berkutu-ogolosili-pidozru-v-organizacii-teraktu-ta-vbivstv.html
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський назвав пріоритети України на 

Саміті ООН з продовольчих систем 

Україна має значний потенціал для збільшення 
своєї ролі у формуванні сталого постачання 

харчової продукції.

 

 

Україна і США посилять співпрацю у сфері 

оборони – Квін 

Україна і Сполучені Штати Америки посилять 
співробітництво у різних сферах, зокрема у 

сфері оборони.

 

 

Глава МЗС Польщі на зустрічі з Лавровим 

говорив про Україну 

Міністри закордонних справ Польщі та Росії 

Збігнєв Рау і Сергій Лавров під час зустрічі на 

полях 76-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 

обговорили низку актуальних питань, зокрема 

й ситуацію в Україні. 

 

 

Подальша агресія з боку Росії матиме для 

неї наслідки – Квін 

Сполучені Штати продовжать працювати над 
тим, щоб притягнути Росію до 

відповідальності за агресію проти України.  
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Боррель на зустрічі з Лавровим назвав 

принципові розбіжності з РФ, зокрема – 

щодо України 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під 

час зустрічі з міністром закордонних справ РФ 

Сергієм Лавровим у Нью-Йорку визнав 

існування 

 

 

Україна досягла певних успіхів у боротьбі 

корупцією, але виклики залишаються – 

Єврокомісія 

Єврокомісія вітає увагу Європейського суду 
аудиторів до проблеми корупції в Україні та до 

ефективності допомоги з боку ЄС у її 

подоланні, вважає успішними зусилля України 

з боротьби з цим явищем у деяких секторах

 

 

В оцінці антикорупційних зусиль України 

слід враховувати геополітичний аспект – ЄС 

ЄС активно допомагає Україні у реформах та 

боротьбі з корупцією в межах

 

КОРОНАВІРУС 

 

Київ і вісім областей – у «помаранчевій» 

зоні карантину ТАБЛИЦЯ  

Київ і 8 областей перебувають у помаранчевій 

зоні епіднебезпеки за показниками 

захворюваності на COVID-19. 
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Україна отримуватиме 500 тисяч доз Pfizer 

щотижня – Шмигаль 

Протягом найближчих місяців Україні 
щотижня постачатиметься по 500 тисяч доз 

вакцини Pfizer.  

 

ВООЗ рекомендує від коронавірусу 

коктейль з антитіл для «нетяжких» 

пацієнтів 

Всесвітня організація охорони здоров'я 
рекомендує коктейль з антитіл для лікування 

від COVID-19 пацієнтів у легкому стані.  

 

Міжнародний COVID-сертифікат тепер 

можна роздрукувати з порталу «Дія» – 

інструкція ВІДЕО 

Міжнародний сертифікат на порталі «Дія» 

можна отримати без «Дія.Підпис» та 

роздрукувати. 

 

 

У «Дії» стали доступні «жовті» внутрішні 

COVID-сертифікати 

Міністерство цифрової трансформації 

запустило внутрішні сертифікати про 

вакцинацію від COVID-19 однією дозою у 

застосунку "Дія" на iOS.  
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Під час цієї хвилі коронавірусу ускладнення 

починаються з 4-5 дня – експертка 

Клініка і перебіг COVID -19 в порівнянні з 
попередніми хвилями змінилися: коронавірус 

почав швидше прогресувати і через 4-5 днів 

після інфікування пацієнти стають 

кисневозалежними і потрапляють в лікарні зі 

складними пневмоніями.

 

 

Під час перетину кордону не спрацювали 

0,2% COVID-сертифікатів – Кузін 

При перетині кордону не спрацювало 0,2% 

COVID-сертифікатів.  

 

Обидві дози COVID-вакцини отримали вже 

понад 5,3 мільйона українців 

За минулу добу в Україні 153 628 людей 

вакциновано проти коронавірусу. 

 

УКРАЇНА 

 

У Раді зареєстрували 12 постанов щодо 

скасування закону про олігархів 

У парламенті зареєстровано 12 проєктів 
постанов про скасування рішення Верховної 

Ради від 23 вересня про прийняття у другому 

читанні та в цілому 
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Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала 

«двійника» кандидата від «Слуги народу» у 

184 окрузі 

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 

трьох кандидатів у народні депутати на 

проміжних виборах до Верховної Ради в 

одномандатних виборчих округах № 184 
(Херсонська область) та №197 (Черкаська 

область) 31 жовтня.

 

 

У Монастирського з’явився радник з 

безбар'єрності 

Члена Ради безбар'єрності, секретар 

громадської організації “Громадський рух 

“Соціальна єдність” Антон Гулідін 
призначений радником міністра внутрішніх 

справ України Дениса Монастирського. 

 

Законопроєкт про депортацію українців з 

Польщі у 1944-1951 роках пройшов перше 

читання 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт №2038 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

визнання 

 

У НАЗК виконуватимуть закон про 

олігархів попри розбіжності 

Національне агентство з питань запобігання 
корупції шукатиме шляхи для виконання 

антиолігархічного закону, хоча бачить великі 

ризики у суперечливості його норм.
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ЕКОНОМІКА 

 

Успішний досвід Польщі на газовому ринку 

відкриває нові можливості для України - 

ОГТСУ 

Успішний досвід Польщі в реалізації плану 

поступової відмови від російського газу та 

диверсифікації джерел постачання блакитного 

палива відкриває нові можливості для України. 

 

 

Мотор Січ та Baykar Makina підписали 

угоду про співпрацю ФОТО 

Провідні компанії авіаційної сфери України та 

Туреччини – Мотор Січ та Baykar Makina - 

підписали угоду про співпрацю. 

 

В Україні відкрився перший державний 

бізнес-інкубатор повного циклу 

Перший в Україні державний бізнес-інкубатор 

повного циклу Ukrainian Future Incubator Малої 

академії наук презентував свою локацію, а 
також можливості, що створює для своїх 

резидентів. 

 

В Україні стрімко зменшуються запаси 

кам’яного вугілля — Держстат 

Із 1 серпня по 1 вересня 2021 року запаси 
кам’яного вугілля зменшилися на 19,1%, до 

1,85 млн тонн.  
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Збільшилося використання скрапленого 

газу, вугілля та мазутів — Держстат 

У серпні 2021 року порівняно із серпнем 2020 
року в Україні збільшилося використання 

скрапленого газу, важких паливних мазутів та 

кам’яного вугілля.

 

 

НБУ вводить в обіг дві монети до роковин 

трагедії у Бабиному Яру ФОТО 

Національний банк з 27 вересня 2021 року 
вводить в обіг пам’ятні монети "80-ті роковини 

трагедії в Бабиному Яру".  

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

«Суд» у Криму відхилив апеляцію на арешт 

Асана Ахтемова 

«Суд» в окупованому Криму відхилив 

апеляцію захисту Асана Ахтемова на обраний 

йому запобіжний захід у вигляді арешту до 4 
листопада. Засідання проходило без участі 

підсудного. 

 

«Суд» у Криму скоротив на два дні арешт 

Азіза Ахтемова 

Так званий апеляційний суд в окупованому 
Криму залишив у силі постанову «суду» 

першої інстанції про арешт Азіза Ахтемова, 

скоротивши його строк перебування в СІЗО 

лише на дві доби.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Вугілля з ОРДЛО на 1,5 мільярда: суд 

арештував «переговірника» з терористами 

та РФ 

Печерський райсуд арештував учасника схеми 

незаконної поставки вугілля з окупованих 

територій на 1,5 млрд грн, якому напередодні 

повідомили про підозру. 

 

 

Смерть українця у Вроцлаві: в Польщі 

звільнили з роботи другого поліцейського 

Комендант поліції Нижньосілезького 

воєводства (південний захід Польщі) прийняв 

рішення звільнити зі служби з 24 вересня 

другого поліцейського, що брав участь у 
затриманні в липні 25-річного українця Дмитра 

Никифоренка, який згодом помер. 

 

КМДА просить перевірити інформацію 

«Схем» про перехід у приватні руки острова 

біля Оболоні 

Столична влада заявляє, що острів на Дніпрі, в 

районі Оболоні, перебуває в комунальній 

власності та не передавався у приватну 

власність. 

 

Шість свідків обвинувачення не 

підтвердили причетність Кернеса до 

злочину 

Київський районний суд Полтави під час 

чергового розгляду справи за обвинуваченням 

ексмера Харкова Геннадія Кернеса та його 

охоронців у 
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У кейсах з їжею та сміттєвих пакетах: 

бортпровідників викрили на контрабанді 

iPhone в Україну ФОТО 

Прикордонники контрольно-пропускного 

пункту «Київ» спільно зі співробітниками СБУ 

та митниці викрили схему переміщення через 

державний кордон девайсів Apple в порушення 

митного законодавства.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Росія перезаряджає мову 

Російський паспорт, як і російська мова, мають 

вузьке призначення у зовнішній політиці РФ – 

бути інструментами гібридної війни

 

 

Не зерном єдиним – “малиновий бум” з 

України шириться світом 

У 2021-2022 маркетинговому році вітчизняні 

аграрії мають всі шанси побити рекорд 
минулого сезону, коли заробили $238 млн на 

експорті ягід

 

 

Українська картопля з бельгійським 

акцентом 

Як перестати «закопувати» врожай і навчитися 

отримувати прибуток
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський показав своє ранкове 

тренування 

Президент Володимир Зеленський опублікував 

фото з ранкового тренування. 

 

 

Старт кар’єри: два українських виші 

увійшли до міжнародного рейтингу 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка та НТУ “Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського” потрапили до міжнародного 

рейтингу найкращих за можливостями 

працевлаштування випускників. 

 

Дев’ять гривень за добу: в Україні стало 

платним зберігання номерних знаків авто 
ІНФОГРАФІКА 

В Україні з п’ятниці набуває чинності 
постанова уряду, відповідно до якої зберігання 

номерних знаків коштуватиме 9 грн за добу без 

урахування ПДВ. 

 

Букмекери дали прогноз на матчі 

«Шахтаря» і «Динамо» у 2-му турі Ліги 

чемпіонів 

У Лізі чемпіонів УЄФА наступного тижня 

відбудуться поєдинки другого туру групового 

етапу. 
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Усик виявився легшим за Джошуа на 9 

кілограм ВІДЕО  

Усик показав рекордну вагу в кар’єрі. 

 

Українка перемогла на конкурсі «Міс світу 

плюс сайз» 

На конкурсі "Міс світу плюс сайз", який 

відбувся в ОАЕ, перемогу здобула киянка 

Вікторія Щєлко.

 

 

У Миколаєві відкрили перший бібліотечний 

інклюзивний центр 

У Миколаєві відкрився перший бібліотечний 
багатофункціональний інклюзивний простір 

«Казка».

 

 

«Шок. Радість»: Ворожбит розповіла, що 

відчула після рішення оскарівського 

комітету 

Вибір Українського оскарівського комітету, 

який обрав переможцем фільм "Погані 

дороги", був несподіваним, оскільки всі 
фільми, що брали участь у національному 

відборі, однаково сильні.

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3321664-usik-viavivsa-legsim-za-dzosua-na-9-kilogram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3321664-usik-viavivsa-legsim-za-dzosua-na-9-kilogram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3321629-ukrainka-peremogla-na-konkursi-mis-svitu-plus-sajz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3321629-ukrainka-peremogla-na-konkursi-mis-svitu-plus-sajz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3321670-u-mikolaevi-vidkrili-persij-bibliotecnij-inkluzivnij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3321670-u-mikolaevi-vidkrili-persij-bibliotecnij-inkluzivnij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3321765-sok-radist-vorozbit-rozpovila-so-vidcula-pisla-visunenna-ii-filmu-na-oskar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3321765-sok-radist-vorozbit-rozpovila-so-vidcula-pisla-visunenna-ii-filmu-na-oskar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3321765-sok-radist-vorozbit-rozpovila-so-vidcula-pisla-visunenna-ii-filmu-na-oskar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3321765-sok-radist-vorozbit-rozpovila-so-vidcula-pisla-visunenna-ii-filmu-na-oskar.html

