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ТОП 

 

Україна не отримувала сигналів від 

Єврокомісії про загрозу скасування безвізу - 

МЗС 

Українська сторона не отримувала офіційних 

сигналів від Європейської комісії про загрозу 

скасування безвізового режиму з Євросоюзом.

 

 

Стратегія деокупації Криму: Кабмін 

затвердив план заходів 

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з 

реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції 

тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324314-ukraina-ne-otrimuvala-signaliv-vid-evrokomisii-pro-zagrozu-skasuvanna-bezvizu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324314-ukraina-ne-otrimuvala-signaliv-vid-evrokomisii-pro-zagrozu-skasuvanna-bezvizu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324314-ukraina-ne-otrimuvala-signaliv-vid-evrokomisii-pro-zagrozu-skasuvanna-bezvizu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324314-ukraina-ne-otrimuvala-signaliv-vid-evrokomisii-pro-zagrozu-skasuvanna-bezvizu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3324182-strategia-deokupacii-krimu-kabmin-zatverdiv-plan-zahodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3324182-strategia-deokupacii-krimu-kabmin-zatverdiv-plan-zahodiv.html


 

Венеційська комісія закликає терміново 

створити Етичну раду при ВРП ЗАЯВА 

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо 
наголосив на терміновій необхідності створити 

в Україні Етичну раду при Вищій раді 

правосуддя.

 

Зеленський: Збереження пам’яті про Бабин 

Яр – наш обов’язок перед майбутніми 

поколіннями 

Президент Володимир Зеленський 
переконаний, що трагедія Бабиного Яру ніколи 

не повинна повторитися ні в Україні, ні у світі, 

а збереження пам’яті про 

 

Бабин Яр. Аномалія людяності або 

Приречені на смерть 

Цими днями вшановуємо пам’ять київських 

євреїв, розстріляних нацистами в Бабиному 

Яру – жертв одного з найбільших воєнних 

злочинів Другої світової війни

 

 

Укрінформ увійшов до переліку 

найякісніших медіа за версією ІМІ 

Інститут масової інформації склав новий Білий 

список найякісніших онлайн-медіа, до якого 

увійшли 10 редакцій, серед яких Укрінформ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324409-venecijska-komisia-zaklikae-terminovo-stvoriti-eticnu-radu-pri-vrp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324409-venecijska-komisia-zaklikae-terminovo-stvoriti-eticnu-radu-pri-vrp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324004-zelenskij-zberezenna-pamati-pro-babin-ar-nas-obovazok-pered-majbutnimi-pokolinnami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324004-zelenskij-zberezenna-pamati-pro-babin-ar-nas-obovazok-pered-majbutnimi-pokolinnami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324004-zelenskij-zberezenna-pamati-pro-babin-ar-nas-obovazok-pered-majbutnimi-pokolinnami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324004-zelenskij-zberezenna-pamati-pro-babin-ar-nas-obovazok-pered-majbutnimi-pokolinnami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323847-babin-ar-anomalia-ludanosti-abo-prireceni-na-smert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323847-babin-ar-anomalia-ludanosti-abo-prireceni-na-smert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324442-ukrinform-uvijsov-do-pereliku-najakisnisih-media-za-versieu-imi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324442-ukrinform-uvijsov-do-pereliku-najakisnisih-media-za-versieu-imi.html


 

Поліція перевірятиме COVID-сертифікати 

за QR-кодом 

Поліція перевірятиме сертифікати про 

вакцинацію від коронавірусу за QR-кодом. 

 

Українська мода сколихнула Вашингтон 

ФОТО 

У столиці США довелося проводити 

повторний показ колекцій Роксолани 

Богуцької й Foberini

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США підтримують право України на вибір 

колективної оборони - Держдеп 

Вашингтон підтримує право України на 

власний вибір у сфері колективної оборони. 

 

Маркарова розповіла про підготовку Комісії 

стратегічного партнерства Україна-США 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Підготовка до засідання Комісії стратегічного 

партнерства (КСП) між Україною і США в 
оновленому форматі проходить у активному 

режимі, і вже зараз 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324310-policia-pereviratime-covidsertifikati-za-qrkodom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324310-policia-pereviratime-covidsertifikati-za-qrkodom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3324031-ukrainska-moda-skolihnula-vasington.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3324031-ukrainska-moda-skolihnula-vasington.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324104-ssa-pidtrimuut-pravo-ukraini-na-vibir-kolektivnoi-oboroni-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324104-ssa-pidtrimuut-pravo-ukraini-na-vibir-kolektivnoi-oboroni-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324407-markarova-rozpovila-pro-pidgotovku-komisii-strategicnogo-partnerstva-ukrainassa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324407-markarova-rozpovila-pro-pidgotovku-komisii-strategicnogo-partnerstva-ukrainassa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324407-markarova-rozpovila-pro-pidgotovku-komisii-strategicnogo-partnerstva-ukrainassa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324407-markarova-rozpovila-pro-pidgotovku-komisii-strategicnogo-partnerstva-ukrainassa.html


 

Стефанішина обговорила з віцепрезидентом 

ЄС можливості посилення співпраці 

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Ольга 

Стефанішина обговорила можливе посилення 

співпраці у сферах юстиції, свободи та безпеки  

 

 

Окупанти «намалювали» високу явку 

жителів ОРДЛО на виборах до Держдуми – 

СБУ АУДІО  

Служба безпеки України встановила, що 

мешканці окупованих територій Донецької та 

Луганської областей проігнорували нав’язані 

Росією вибори до

 

 

У New York Times розповіли про українську 

рятувальну місію в Кабулі 

Українським спецпризначенцям вдалося 

вивезти з Кабула сотні громадян України та 
афганців в рамках рятувальної операції, 

подробиці якої опублікувала газета The New 

York Times.

 

 

Український досвід блокування 

кремлівських рупорів - єдиний спосіб 

боротьби з інформаційними атаками, — 

Ткаченко 

Український досвід блокування кремлівських 

рупорів, який використала Німеччина, 

заблокувавши YouTube-канали 
пропагандистських ресурсів Russia Today та 

DFP …

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324257-stefanisina-obgovorila-z-viceprezidentom-es-mozlivosti-posilenna-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324257-stefanisina-obgovorila-z-viceprezidentom-es-mozlivosti-posilenna-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324425-okupanti-namaluvali-visoku-avku-ziteliv-ordlo-na-viborah-do-derzdumi-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324425-okupanti-namaluvali-visoku-avku-ziteliv-ordlo-na-viborah-do-derzdumi-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324425-okupanti-namaluvali-visoku-avku-ziteliv-ordlo-na-viborah-do-derzdumi-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324425-okupanti-namaluvali-visoku-avku-ziteliv-ordlo-na-viborah-do-derzdumi-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324070-u-new-york-times-rozpovili-pro-ukrainsku-ratuvalnu-misiu-v-kabuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324070-u-new-york-times-rozpovili-pro-ukrainsku-ratuvalnu-misiu-v-kabuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-antifake/3324351-ukrainskij-dosvid-blokuvanna-kremlivskih-ruporiv-edinij-sposib-borotbi-z-informacijnimi-atakami-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-antifake/3324351-ukrainskij-dosvid-blokuvanna-kremlivskih-ruporiv-edinij-sposib-borotbi-z-informacijnimi-atakami-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-antifake/3324351-ukrainskij-dosvid-blokuvanna-kremlivskih-ruporiv-edinij-sposib-borotbi-z-informacijnimi-atakami-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-antifake/3324351-ukrainskij-dosvid-blokuvanna-kremlivskih-ruporiv-edinij-sposib-borotbi-z-informacijnimi-atakami-tkacenko.html


КОРОНАВІРУС 

 

Ще одна європейська країна визнала 

українські COVID-сертифікати 

Північна Македонія визнала українські 

свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. 

 

МОЗ: у лікарнях - майже 18,5 тисячі 

пацієнтів з COVID-19 або підозрою 

У лікарнях перебуває майже 18, 5 тис. 

пацієнтів, хворих на COVID-19, або з підозрою 

на нього.

 

 

Україна і Кувейт обговорили взаємне 

визнання COVID-сертифікатів 

Україна і Кувейт домовляються про взаємне 

визнання COVID-сертифікатів для спрощення 

поїздок громадян. 

 

Вчені НАНУ прогнозують у найближчі 

тижні понад 10 тисяч випадків коронавірусу 

щодня 

Вчені Національної академії наук України 

прогнозують на початку жовтня понад 10 тисяч 

нових випадків COVID-19 щодня. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324459-se-odna-evropejska-kraina-viznala-ukrainski-covidsertifikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324459-se-odna-evropejska-kraina-viznala-ukrainski-covidsertifikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324223-moz-u-likarnah-majze-185-tisaci-pacientiv-z-covid19-pacientiv-abo-pidozrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324223-moz-u-likarnah-majze-185-tisaci-pacientiv-z-covid19-pacientiv-abo-pidozrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3324475-ukraina-i-kuvejt-obgovorili-vzaemne-viznanna-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3324475-ukraina-i-kuvejt-obgovorili-vzaemne-viznanna-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324139-vceni-nanu-prognozuut-u-najblizci-tizni-ponad-10-tisac-vipadkiv-koronavirusu-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324139-vceni-nanu-prognozuut-u-najblizci-tizni-ponad-10-tisac-vipadkiv-koronavirusu-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324139-vceni-nanu-prognozuut-u-najblizci-tizni-ponad-10-tisac-vipadkiv-koronavirusu-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324139-vceni-nanu-prognozuut-u-najblizci-tizni-ponad-10-tisac-vipadkiv-koronavirusu-sodna.html


 

МОЗ: Понад 98% померлих від COVID-19 у 

віці старше 60 років - невакциновані 

98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 
років - невакциновані, а 97% госпіталізованих 

з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають 

повного курсу вакцинації. 

 

 

За добу від COVID-19 в Україні 

вакцинували понад 132 тисячі людей 

Минулої доби в Україні 132 246 людей 

вакциновано проти COVID-19. 

 

Однією дозою COVID-вакцини щеплені вже 

69% вчителів - Шкарлет 

Станом на 29 вересня однією дозою вакцини 

від COVID-19 щеплено вже 69% вчителів.

 

 

У Харкові від COVID-19 померла породілля 

зі стовідсотковим ураженням легенів 

У Харкові від COVID-19 померла породілля, в 

якої було 100-відсоткове ураження легенів, за 

її життя лікарі обласної клінічної лікарні 

боролися три тижні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323997-moz-ponad-98-pomerlih-vid-covid19-u-vici-starse-60-rokiv-nevakcinovani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323997-moz-ponad-98-pomerlih-vid-covid19-u-vici-starse-60-rokiv-nevakcinovani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323929-za-dobu-vid-covid19-v-ukraini-vakcinuvali-ponad-132-tisaci-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323929-za-dobu-vid-covid19-v-ukraini-vakcinuvali-ponad-132-tisaci-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324429-odnieu-dozou-covidvakcini-sepleni-vze-69-vciteliv-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324429-odnieu-dozou-covidvakcini-sepleni-vze-69-vciteliv-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3324465-u-harkovi-vid-covid19-pomerla-porodilla-zi-stovidsotkovim-urazennam-legeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3324465-u-harkovi-vid-covid19-pomerla-porodilla-zi-stovidsotkovim-urazennam-legeniv.html


 

В містечку на Черкащині запрацював пункт 

стерилізації тварин 

Під пункт стерилізації тварин переобладнали 

автобус з канадським обладнанням.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський візьме участь у засіданні 

Конгресу місцевих та регіональних влад 

У четвер, 30 вересня відбудеться засідання 

Конгресу місцевих та регіональних влад при 

Президентові. 

 

 

Мер Запоріжжя написав заяву про 

звільнення 

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк 
написав заяву про звільнення. Причина - стан 

здоров’я. 

 

Разумков підписав закон про запобігання 

антисемітизму в Україні 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав закон "Про запобігання та протидію 
антисемітизму в Україні" та направив його на 

підпис Президентові Володимиру 

Зеленському. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3324297-v-mistecku-na-cerkasini-zapracuvav-punkt-sterilizacii-tvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3324297-v-mistecku-na-cerkasini-zapracuvav-punkt-sterilizacii-tvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324294-zelenskij-vizme-ucast-u-zasidanni-kongresu-miscevih-ta-regionalnih-vlad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324294-zelenskij-vizme-ucast-u-zasidanni-kongresu-miscevih-ta-regionalnih-vlad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3324404-mer-zaporizza-napisav-zaavu-pro-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3324404-mer-zaporizza-napisav-zaavu-pro-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324287-razumkov-pidpisav-zakon-pro-zapobiganna-antisemitizmu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324287-razumkov-pidpisav-zakon-pro-zapobiganna-antisemitizmu-v-ukraini.html


 

КВУ: в Україні зареєстровані 365 партій, 

більшість із них - «у сплячці» 

Станом на 1 січня 2021 року в Україні 
зареєстровано 365 політичних партій, однак 

близько двох третин із них не провадять 

активної діяльності. 

 

Уряд звільнив двох заступників міністрів і 

главу Міграційної служби 

Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових 

рішень, серед яких - щодо звільнення Василя 
Боднара з посади заступника міністра 

закордонних справ та Олексія Куракова - з 

посади заступника міністра енергетики. 

 

Восени на військову службу відправлять 

понад 13,5 тисячі призовників 

Уряд ухвалив розпорядження, згідно з яким 

затвердив чисельність громадян України, які 

підлягають призову на строкову військову 

службу у жовтні-грудні

 

 

На Харківщині попрощалися з бійцем 54 

бригади, який загинув у зоні ООС ФОТО 

У с. Новоолександрівка на Харківщині 

сьогодні попрощалися з бійцем 54-ої окремої 

механізованої бригади ім. Івана Мазепи 
Віктором Молостовим, який 26 вересня в зоні 

ООС загинув внаслідок підриву на вибуховому 

пристрої.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324130-kvu-v-ukraini-zareestrovani-365-partij-bilsist-iz-nih-u-splacci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324130-kvu-v-ukraini-zareestrovani-365-partij-bilsist-iz-nih-u-splacci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324208-urad-zvilniv-dvoh-zastupnikiv-ministriv-i-glavu-migracijnoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324208-urad-zvilniv-dvoh-zastupnikiv-ministriv-i-glavu-migracijnoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3324177-urad-zatverdiv-kilkist-osinnih-prizovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3324177-urad-zatverdiv-kilkist-osinnih-prizovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3324479-na-harkivsini-poprosalisa-z-bijcem-54-brigadi-akij-zaginuv-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3324479-na-harkivsini-poprosalisa-z-bijcem-54-brigadi-akij-zaginuv-u-zoni-oos.html


ЕКОНОМІКА 

 

Україна продовжила заборону на імпорт 

електроенергії з РФ та Білорусі 

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, продовжила заборону на 

імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 

листопада.

 

 

Нацбанк не отримував звернень від РНБО 

стосовно «банкопаду» 2014-2017 років 

Національний банк не отримував жодних 
офіційних звернень від Ради національної 

безпеки і оборони (РНБО) стосовно розгляду 

питання "банкопаду" 2014-2017 років. 

 

 

Посол України не бачить перепон для 

укладання угоди про ЗВТ з Японією 

Посол України в Японії Сергій Корсунський не 

бачить перепон для укладання Угоди про зону 

вільної торгівлі з Японією. 

 

Сінгапурська компанія відмовилася 

укладати договір з ОПЗ на постачання газу 

Сінгапурська компанія Dachex Shipping Pte. 

Ltd., яка була визнана переможцем 
відбіркового конкурсу на постачання 

давальницької сировини Одеському 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324262-ukraina-prodovzila-zaboronu-na-import-elektroenergii-z-rf-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324262-ukraina-prodovzila-zaboronu-na-import-elektroenergii-z-rf-ta-bilorusi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324050-posol-ukraini-ne-bacit-perepon-dla-ukladanna-ugodi-pro-zvt-z-aponieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324185-singapurska-kompania-vidmovilasa-ukladati-dogovir-z-opz-na-postacanna-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324185-singapurska-kompania-vidmovilasa-ukladati-dogovir-z-opz-na-postacanna-gazu.html


 

У Міністерстві внутрішніх справ створять 

Офіс захисту бізнесу ФОТ О 

У Міністерстві внутрішніх справ планується 
створити ще один підрозділ, а саме - Офіс 

захисту бізнесу. 

 

ПриватБанк продадуть лише після його 

поділу на «хороший» та «поганий» банк – 

НБУ 

Рішення про приватизацію ПриватБанку 
можна буде обговорювати після його поділу на 

"хороший" та "поганий" банк. 

 

 

Під Києвом побудують центр із 

випробування безпілотників Bayraktar - 

підписали меморандум ФОТ О 

У присутності Президента Володимира 

Зеленського підписано Меморандум про 
співпрацю між Міністерством оборони 

України та турецькою компанією Bayraktar 

Savunma. 

 

За п’ять років українські партії витратили 

понад три мільярди - КВУ 

За останні п’ять років українські політичні 
партії витратили понад 3 млрд грн, з яких 

більшість коштів пішли на рекламу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324447-u-ministerstvi-vnutrisnih-sprav-stvorat-ofis-zahistu-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324447-u-ministerstvi-vnutrisnih-sprav-stvorat-ofis-zahistu-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324200-privatbank-prodadut-lise-pisla-jogo-podilu-na-horosij-ta-poganij-bank-nbu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324200-privatbank-prodadut-lise-pisla-jogo-podilu-na-horosij-ta-poganij-bank-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3324435-pid-kievom-pobuduut-centr-z-viprobuvanna-bezpilotnikiv-bayraktar-pidpisali-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3324435-pid-kievom-pobuduut-centr-z-viprobuvanna-bezpilotnikiv-bayraktar-pidpisali-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3324435-pid-kievom-pobuduut-centr-z-viprobuvanna-bezpilotnikiv-bayraktar-pidpisali-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3324435-pid-kievom-pobuduut-centr-z-viprobuvanna-bezpilotnikiv-bayraktar-pidpisali-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324260-za-pat-rokiv-ukrainski-partii-vitratili-ponad-tri-milardi-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324260-za-pat-rokiv-ukrainski-partii-vitratili-ponad-tri-milardi-kvu.html


 

Прозорро розпочинає торги з оренди та 

продажу комунальних та держземель 

Прозорро.Продажі розпочинають проведення 
торгів з оренди державної та комунальної землі 

сільськогосподарського призначення і продажу 

й оренди земель не сільськогосподарського 

призначення.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кримського татарина Газієва в російському 

СІЗО побили та поголили йому бороду – 

Денісова 

До кримського татарина Сервета Газієва, який 

незаконно утримується у «ФКУ СИЗО-5 

ГУФСИН России по Ростовской области», 

застосовано фізичне

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд виправдав фігурантів справи про 

розтрату 88 мільйонів державної зернової 

корпорації 

Вищий антикорупційний суд виправдав 

фігурантів справи про розтрату коштів 

Державної продовольчої зернової корпорації.

 

 

Прокуратура скерувала до суду нові 

звинувачення щодо кримських суддів-

зрадників 

Прокуратурою АР Крим та м. Севастополя за 

фактом державної зради до суду скеровано 
обвинувальні акти стосовно колишніх 

кримських "суддів".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324432-prozorro-rozpocinae-torgi-z-orendi-ta-prodazu-komunalnih-ta-derzzemel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324432-prozorro-rozpocinae-torgi-z-orendi-ta-prodazu-komunalnih-ta-derzzemel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3324022-krimskogo-tatarina-gazieva-v-rosijskomu-sizo-pobili-ta-pogolili-jomu-borodu-denisova.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3324022-krimskogo-tatarina-gazieva-v-rosijskomu-sizo-pobili-ta-pogolili-jomu-borodu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324240-sud-vipravdav-figurantiv-spravi-pro-roztratu-88-miljoniv-derzavnoi-zernovoi-korporacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324240-sud-vipravdav-figurantiv-spravi-pro-roztratu-88-miljoniv-derzavnoi-zernovoi-korporacii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3324145-prokuratura-skeruvala-do-sudu-novi-zvinuvacenna-sodo-krimskih-suddivzradnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3324145-prokuratura-skeruvala-do-sudu-novi-zvinuvacenna-sodo-krimskih-suddivzradnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3324145-prokuratura-skeruvala-do-sudu-novi-zvinuvacenna-sodo-krimskih-suddivzradnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3324145-prokuratura-skeruvala-do-sudu-novi-zvinuvacenna-sodo-krimskih-suddivzradnikiv.html


 

Касаційний суд у Києві призначив новий 

розгляд справи про забудову Свидівця 

Касаційний суд у Києві сьогодні скасував усі 
попередні рішення судів у справі забудови 

Свидівця і постановив провести новий розгляд 

справи у суді першої інстанції в Ужгороді.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Про особливості російського 

інтернаціоналізму 

Прагнення російської пропаганди підстригти 
всіх під одну гребінку знецінює страждання 

єврейського народу 

 

«Паливна» криза у Великій Британії: до 

України докотиться? 

На британських АЗС черги за бензином. Як не 

дивно, але це «плоди Брекзіту»… Втім, 
характер проблеми локальний – нас не 

зачепить  

 

 

Корпоративна вакцинація: ключ до 

успішної роботи під час пандемії 

Українські підприємства діляться 
організаційним досвідом, як вони 

потурбувалися про здоров’я своїх 

співробітників 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3324411-kasacijnij-sud-u-kievi-priznaciv-novij-rozglad-spravi-pro-zabudovu-svidivca.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3323704-korporativna-vakcinacia-kluc-do-uspisnoi-roboti-pid-cas-pandemii.html


 

Ідеї Де Дзербі починають працювати 

«Шахтар» набирає перший пункт в Лізі 

чемпіонів.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Сумський альпініст Володимир Рошко 

піднявся на 8-тисячник Непалу 

Сумський альпініст Володимир Рошко у 
Непалі зійшов на гору Манаслу в Гімалаях 

заввишки 8163 метри над рівнем моря.

 

 

Мінветеранів запроваджує медаль «Воля та 

Гідність» ФОТО, ВІДЕО 

Міністерство у справах ветеранів напередодні 

Дня захисників та захисниць України 

презентує ескіз відзнаки для нагородження – 

медаль «Воля та Гідність». 

 

 

Одеса уперше не потрапила до топ-10 

морських курортів України 

Одеса уперше не увійшла до топ-10 морських 
курортів України, складеного відповідно до 

кількості пошукових запитів Google-

Maps&Search за дев’ять місяців.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3323951-idei-de-dzerbi-pocinaut-pracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3323951-idei-de-dzerbi-pocinaut-pracuvati.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324467-minveteraniv-zaprovadzue-medal-vola-ta-gidnist.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3324234-odesa-uperse-ne-potrapila-do-top10-morskih-kurortiv-ukraini.html


 

З українським проєктом меморіалу в 

Бабиному Яру тепер можна ознайомитися 

онлайн 

Концепцію меморіалізації Бабиного Яру, 

розроблену робочою групою при Інституті 

історії України НАНУ, буде винесено на 

широке обговорення в першій декаді жовтня. 
Наразі з проєктом вже можна ознайомитися 

онлайн.

 

 

Режисер фільму «Додому» зніме фільм про 

депортацію кримських татар 

Режисер фільму «Додому», учасник програми 

«Особливий погляд» Каннського 

кінофестивалю Наріман Алієв почав роботу 
над наступною повнометражною стрічкою – 

історичною драмою «Орталан». 

 

 

Чернігівець Павло Деркач у Берліні пробіг 

свій 120-й марафон 

У Берліні на змаганнях «47 BMW Berlin 

Marathon 2021» 36-річний любитель бігу із 

Чернігова Павло Деркач пробіг свій 120-й 

марафон. 

 

Українським документалістам вдалося 

зняти окупований Донецьк ФОТО 

Українським документалістам, які працюють 
над фільмом про справжню історію сходу 

України, вдалося зробити ексклюзивні кадри 

сучасного окупованого Донецька.

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