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ТОП 

 

Інститут Роберта Ленсінга: Погіршення 

стану здоров’я Путіна визначатиме 

політику РФ найближчих 4 років 

Помітні зміни стану президента призведуть до 

посилення внутрішньополітичної боротьби за 

владу в РФ 

 

КНДР повідомила про випробування нової 

зенітної ракети 

Північна Корея повідомила, що провела 

випробування зенітної ракети нового типу. 

Випробування пройшли 30 вересня їх провела 

Академія оборонних наук КНДР. 
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Барбадос оголосив про вихід з-під влади 

британської корони 

Острівна держава Барбадос, що знаходиться у 

Карибському басейні, оголосила про вихід з-

під влади британської корони. Парламент 

Барбадосу дав зелене світло переходу країни у 

статус республіки.

 

 

У Сальвадорі запустили ферму з видобутку 

біткоїнів 

Сальвадор першим ввів в експлуатацію 

майнінгову ферму біля підніжжя вулкана.

 

 

У світі зафіксували 234,5 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 01 жовтня зафіксували 

234 563 517 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Конгрес США ухвалив законопроєкт для 

уникнення «шатдауну» 

Обидві палати Конгресу США схвалили 

резолюцію щодо тимчасового фінансування 

федеральних установ після 1 жовтня, 

уникнувши таким чином урядового 

«шатдауну» в США, який міг розпочатися вже 

за кілька годин.
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ЄС призупиняє торговельні переговори з 

Австралією через «удар у спину» Франції 

Європейський Союз призупиняє переговори з 

Австралією про торговельну угоду після її 

відмови від угоди з Францією щодо підводних 

човнів на користь США.

 

 

Ефіопія висилає представників ООН з 

країни 

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен 

засудив рішення уряду Ефіопії щодо вислання 

з країни представників ООН, які опікуються 

наданням гуманітарної допомоги населенню, 

та пригрозив санкціями США в разі, якщо 

рішення не буде скасовано.

 

 

КДБ Білорусі затримав 50 осіб за коментарі 

в мережі - правозахисники 

У Білорусі останніми днями були затримані 

близько 50 осіб у кримінальних звинуваченнях 

в образі держслужбовця і розпалюванні 

ненависті - в зв'язку з коментарями в соцсетях.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Керченська криза 2018 року: Кулеба 

розповів про майбутні слухання у Гаазі 

Слухання у справі Україна проти Росії у Гаазі 

щодо затримання РФ українських військових 

кораблів та моряків у Керченській протоці в 

листопаді 2018 року дуже важливі для України, 

адже йдеться про незаконність затримання

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3325252-es-prizupinae-torgovi-peregovori-z-avstralieu-cerez-udar-u-spinu-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3325252-es-prizupinae-torgovi-peregovori-z-avstralieu-cerez-udar-u-spinu-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3325258-efiopia-visilae-predstavnikiv-oon-z-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3325258-efiopia-visilae-predstavnikiv-oon-z-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3325255-kdb-bilorusi-zatrimav-50-osib-za-komentari-v-merezi-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3325255-kdb-bilorusi-zatrimav-50-osib-za-komentari-v-merezi-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3325188-kercenska-kriza-2018-roku-kuleba-rozpoviv-pro-majbutni-sluhanna-u-gaazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3325188-kercenska-kriza-2018-roku-kuleba-rozpoviv-pro-majbutni-sluhanna-u-gaazi.html


 

Денісова закликала міжнародні 

правозахисні організації відвідати суди над 

кримськими татарами 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова закликала генерального 

консула України в Ростові-на-Дону Тараса 

Малишевського та

 

 

Україна в ОБСЄ: В ОРДЛО зафіксували 

сучасне російське озброєння 

Україна закликала Росію пояснити, де у 

Мінських домовленостях з мирного 

врегулювання конфлікту на сході України 

міститься пункт, який передбачає

 

 

Українські держустанови підвищать 

кібербезпеку завдяки проєкту ОБСЄ 

Українські держустанови підвищуватимуть 

захищеність від кіберзагроз завдяки проєкту 

ОБСЄ з просування кібергігієни серед 

держслужбовців.

 

УКРАЇНА 

 

В Офісі Президента обговорили 

впровадження судової реформи 

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак 

закликав учасників робочої зустрічі щодо 

судової реформи до відкритого діалогу задля 

якомога швидшого впровадження необхідних 

змін.  
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Суд зобов’язав Киву і «Страна.ua» 

спростувати оприлюднені ними фейки про 

Нацкорпус 

 Дарницький районний суд Києва зобов’язав 

видання «Страна.ua» та народного депутата від 

ОПЗЖ Іллю Киву спростувати поширену ними

 

 

Нацбанк встановив курс на рівні 26,62 

гривні за долар 

Національний банк України на п’ятницю, 1 

жовтня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,6175 грн за долар.

 

 

В Україні за добу - 12 034 випадків 

коронавірусу 

За добу 30 вересня 2021 року в Україні 

зафіксовано 12 034 нових підтверджених 

випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з 

них дітей – 1 059, медпрацівників – 248).  

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба у зоні ООС: загинув український 

боєць, ще один отримав поранення 

Протягом минулої доби, 30 вересня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано 13 порушень режиму припинення 

вогню, 2 з яких із 
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Місія ОБСЄ зафіксувала 43 порушення 

«тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 

доби 15 порушень режиму припинення вогню 

у Донецькій області та 28 таких порушень на 

Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні варто відкласти фінансові справи, 

пов'язані з великими коштами 

 

Дві камери та LCD-дисплей: Motorola 

представила новий планшет 

Motorola, яка є суббрендом китайської 

компанії Lenovo, представила новий планшет 

Moto Tab G20. 

 

Мадрид скасовує карантинні обмеження для 

ресторанів та клубів 

Із 4 жовтня столиця Іспанії Мадрид скасує 

чинні обмеження на кількість відвідувачів у 

ресторанах та розважальних закладах, 

запроваджені у зв'язку з пандемією 

коронавірусу. 
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МОЗ просить повідомляти про підробку 

COVID-документів на «гарячі» лінії 

силовиків 

Міністерство охорони здоров'я звернулося до 

українців, які знають про випадки підробки 

документів про результати ПЛР-тестування 

або щеплення від COVID-19, з проханням 

 

Центр вакцинації відкрився ще в одному 

торгівельному центрі Києва 

У Києві 30 вересня відкрився новий центр 

вакцинації - в ТЦ "Ашан Петрівка", що на 

проспекті Степана Бандери, 15А.

 

 

В Ужгороді сьогодні стартує «Книга-фест» 

В Ужгороді у п'ятницю, 1 жовтня, стартує 

традиційний фестиваль закарпатського 

книговидання “Книга-фест”, який триватиме 

протягом двох днів.

 

 

1 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в світі відзначають Міжнародний 

день людей похилого віку

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325195-moz-prosit-povidomlati-pro-pidrobku-coviddokumentiv-na-garaci-linii-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325195-moz-prosit-povidomlati-pro-pidrobku-coviddokumentiv-na-garaci-linii-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325195-moz-prosit-povidomlati-pro-pidrobku-coviddokumentiv-na-garaci-linii-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325195-moz-prosit-povidomlati-pro-pidrobku-coviddokumentiv-na-garaci-linii-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3325222-centr-vakcinacii-vidkrivsa-se-v-odnomu-torgivelnomu-centri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3325222-centr-vakcinacii-vidkrivsa-se-v-odnomu-torgivelnomu-centri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3325244-v-uzgorodi-sogodni-startue-knigafest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3325244-v-uzgorodi-sogodni-startue-knigafest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324644-1-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324644-1-zovtna-pamatni-dati.html

