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ТОП 

 

Лукашенко погрожує відкрити 

«український фронт». Що це означає? 

Останні дії самопроголошеного президента 

Білорусі роблять його фактором військової 

небезпеки 

 

Газпром припинив транзит газу в Угорщину 

територією України 

З початку нової газової доби (07:00) 1 жовтня 
2021 року зупинено транзит природного газу 

територією України у напрямку Угорщини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3325130-lukasenko-pogrozue-vidkriti-ukrainskij-front-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3325130-lukasenko-pogrozue-vidkriti-ukrainskij-front-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3325301-gazprom-pripiniv-tranzit-gazu-v-ugorsinu-teritorieu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3325301-gazprom-pripiniv-tranzit-gazu-v-ugorsinu-teritorieu-ukraini.html


 

Орбан прокоментував критику України про 

постачання газу 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 
відкинув критику України щодо 

довгострокової угоди про постачання газу, 

підписаної Будапештом з російським 

«Газпромом». 

 

Відсьогодні подешевшала електроенергія 

для населення 

Набуло чинності рішення Кабінету Міністрів 

про зниження тарифу на електроенергію для 
населення, яке споживає до 250 кВт-год. в 

місяць, до 1,44 грн за кіловат.

 

 

Рекламна революція: тепер сексизму не 

місце на бордах і в роликах 

Як  маркетологам замінити шкідливі гендерні 

стереотипи? Завойовувати аудиторію емоцією 

та влучними асоціаціями

 

Перемога Усика, свято слонихи, Філатов з 

пістолетом та яблука в саду  ФОТО ТИЖНЯ 

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

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325554-orban-prokomentuvav-kritiku-ukraini-pro-postacanna-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325554-orban-prokomentuvav-kritiku-ukraini-pro-postacanna-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3325273-vidsogodni-podesevsala-elektroenergia-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3325273-vidsogodni-podesevsala-elektroenergia-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325358-reklamna-revolucia-teper-seksizmu-ne-misce-na-bordah-i-v-rolikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325358-reklamna-revolucia-teper-seksizmu-ne-misce-na-bordah-i-v-rolikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325536-peremoga-usika-svato-slonihi-ta-filatov-z-pistoletom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325536-peremoga-usika-svato-slonihi-ta-filatov-z-pistoletom.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

США в ОБСЄ: Росія є не просто стороною 

конфлікту в Україні, а його головним 

рушієм 

Росія є не просто стороною збройного 

конфлікту на сході України, а вона ж його 

розпочала та підживлює, будучи головним 

рушієм цього кровопролитного протистояння. 

 

 

Посол Британії закликала РФ вивести 

війська з України та не обмежувати доступ 

для місії ОБСЄ 

Росія має вивести своїх військових та зброю з 
України та припинити обмежувати доступ для 

СММ ОБСЄ, щоб не ставити під загрозу 

цивільне населення.

 

 

У МЗС назвали критику реформ в Україні 

подекуди відірваною від реальності 

Хочеться вірити, що подекуди відірвана від 

реальності критика щодо недостатності реформ 
в Україні не має на меті замаскувати 

небажання рухатися далі на шляху 

європейської інтеграції нашої держави. 

 

 

Критика українських реформ: посол ЄС 

каже, що висновки зроблені за період «до 

Зеленського» 

Критичні висновки Суду (Палати) аудиторів 

ЄС про те, що зусилля та фінансова підтримка 
ЄС для України у боротьбі з корупцією 

виявилися 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325519-ssa-v-obse-rosia-e-ne-prosto-storonou-konfliktu-v-ukraini-a-jogo-golovnim-rusiem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325519-ssa-v-obse-rosia-e-ne-prosto-storonou-konfliktu-v-ukraini-a-jogo-golovnim-rusiem.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325519-ssa-v-obse-rosia-e-ne-prosto-storonou-konfliktu-v-ukraini-a-jogo-golovnim-rusiem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3325485-posol-britanii-zaklikala-rf-vivesti-vijska-z-ukraini-ta-ne-obmezuvati-dostup-dla-misii-obse.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3325485-posol-britanii-zaklikala-rf-vivesti-vijska-z-ukraini-ta-ne-obmezuvati-dostup-dla-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325607-u-mzs-nazvali-kritiku-reform-v-ukraini-podekudi-vidirvanou-vid-realnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325607-u-mzs-nazvali-kritiku-reform-v-ukraini-podekudi-vidirvanou-vid-realnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325730-kritika-ukrainskih-reform-posol-es-kaze-so-visnovki-zrobleni-za-period-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325730-kritika-ukrainskih-reform-posol-es-kaze-so-visnovki-zrobleni-za-period-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325730-kritika-ukrainskih-reform-posol-es-kaze-so-visnovki-zrobleni-za-period-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325730-kritika-ukrainskih-reform-posol-es-kaze-so-visnovki-zrobleni-za-period-do-zelenskogo.html


 

СКУ засудив ліквідацію владою РФ 

українського центру «Просвіта» у 

Владивостоці 

Світовий конґрес українців (СКУ) рішуче 

засудив рішення російського суду про 

ліквідацію Далекосхідного українського 

духовного культурно-просвітницького

 

 

Росія перекинула в ОРДЛО нові партії 

пального та боєприпасів - розвідка 

На окуповані території Донецької та 

Луганської областей завезли понад 5 тис. тонн 
пального, нові партії озброєння і боєприпасів, 

у тому числі протитанкові керовані ракети і 

снаряди для ракетних систем залпового вогню.

 

 

Зеленський надіслав вітальну телеграму Сі 

Цзіньпіну з нагоди річниці утворення КНР 

Президент України Володимир Зеленський 

направив вітальну телеграму очільнику 
Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну з 

нагоди 72-ї річниці утворення КНР. 

 

КОРОНАВІРУС 

 

Ковід в Україні: давно пора когось 

відстежувати, а когось – саджати 

Захворюваність вища, ніж торік, але тепер 

краще відстежуватимуть контакти, а за фейкові 

сертифікати – серйозніше каратимуть 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3325599-sku-zasudiv-likvidaciu-vladou-rf-ukrainskogo-centru-prosvita-u-vladivostoci.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325748-kovid-v-ukraini-davno-pora-kogos-vidstezuvati-a-kogos-sadzati.html


 

В Україні зробили за добу майже 130 тисяч 

COVID-щеплень 

Протягом минулої доби в Україні проведено 

майже 130 тисяч щеплень проти COVID-19.

 

 

Навіть безсимптомний COVID-19 у дітей за 

кілька місяців може дати ускладнення — 

експертка 

Національна технічна група експертів з питань 

імунопрофілактики рекомендує МОЗ 

розпочати вакцинацію від коронавірусу дітей 

віком від 12 років через 

 

В Японії домішки у вакцині Moderna 

пов’язують із людською помилкою 

Японський дистриб'ютор вакцини проти 

коронавірусу компанії Moderna - Takeda 
Pharmaceuticals - заявив, що металеві 

контамінанти потрапили в дози вакцини через 

“людську помилку”.

 

УКРАЇНА 

 

«Слуги народу» завтра обговорять кадрові 

зміни в уряді – Арахамія 

Народні депутати від фракції "Слуга народу" у 
суботу, 2 жовтня, на засіданні фракції в 

Трускавці обговорять кадрові зміни в Кабінеті 

Міністрів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325309-v-ukraini-zrobili-za-dobu-majze-130-tisac-covidseplen.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325716-slugi-narodu-zavtra-obgovorat-kadrovi-zmini-v-uradi-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325716-slugi-narodu-zavtra-obgovorat-kadrovi-zmini-v-uradi-arahamia.html


 

«Слугам» представлять План трансформації 

України на 2021-2023 роки 

Учасники виїзного засідання фракції «Слуга 
народу» у Трускавці збираються напрацювати 

заходи з виконання Плану трансформації 

України на 2021-2023 роки, презентованого 

Президентом Володимиром Зеленським під час 

візиту до США. 

 

Корнієнко анонсував «смарт-вечірку» для 

журналістів у Трускавці 

Народні депутати з парламентської фракції 

«Слуга народу» проведуть «смарт-вечірку» для 
журналістів у готелі Rixos-Prykarpattya, де 

відбувається дводенне виїзне засідання фракції 

«СН». 

 

 

Жодної колізії поправок у законі про 

олігархів немає – Веніславський 

Текст президентського законопроєкту №5599 

«Про запобігання загрозам національній 

безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, 
які мають значну економічну або політичну 

вагу в суспільному житті (олігархів)» не 

містить взаємовиключних правок. 

 

 

Урядовий комітет підтримав утворення 

Агенції оборонних технологій 

Урядовий комітет з питань національної 

безпеки та оборони, стратегічних галузей 
промисловості та інфраструктури 30 вересня 

підтримав проєкт 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325726-slugam-predstavlat-plan-transformacii-ukraini-na-20212023-roki.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325404-zodnoi-kolizii-popravok-u-zakoni-pro-oligarhiv-nemae-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3325342-uradovij-komitet-pidtrimav-utvorenna-agencii-oboronnih-tehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3325342-uradovij-komitet-pidtrimav-utvorenna-agencii-oboronnih-tehnologij.html


 

В Україні пройде Місяць кібербезпеки 

В Україні із 1 по 31 жовтня проводитиметься 

Місяць кібербезпеки, що має на меті 
поліпшити знання громадян про кібергігієну та 

сформувати культуру безпечної поведінки у 

віртуальному просторі. 

 

Окупанти тричі зривали «тишу», українські 

військові відкривали вогонь у відповідь 

Російські окупаційні війська від початку доби 

1 жовтня тричі порушили режим тиші в районі 

ООС.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Добровільне декларування: кого стосується 

та як це зробити ІНФОГРАФІКА 

З 1 вересня 2021 року - До 1 вересня 2022-го 

українці мають змогу заявити державі про свої 

реальні статки. 

 

Україна відкрила свій павільйон на 

виставці «Експо-2020» в Дубаї 

Павільйон України відкрився на Всесвітній 

виставці «Експо-2020» в Дубаї, яка є 

найбільшою виставковою подією та об’єднує 
більше 190 країн світу, міжнародні організації 

та найбільші світові інноваційні кампанії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3325248-v-ukraini-projde-misac-kiberbezpeki.html
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Водії, за вами спостерігають, вас зважують 
ІНФОГРАФІКА  

З 1 жовтня 2021 року в Україні повноцінно 

запрацює автоматична фіксація перевищення 
вагових норм WiM, яка раніше діяла в 

тестовому режимі. «Листи щастя» отримають 

власники вантажівок, що перевищили 

допустимі норми.

 

 

Україна 2022 року отримає від Болгарії на 

25% більше дозволів на міжнародні 

перевезення 

Україна 2022 року отримає від Болгарії на 25% 

більше дозволів на міжнародні перевезення

 

У ДПС обіцяють не штрафувати з 1 жовтня 

за відсутність у чеках штрихкоду акцизної 

марки на алкоголь 

Податкові органи не матимуть претензій до 
суб'єктів господарювання, які з 1 жовтня 

видаватимуть чеки без зазначення штрихкоду 

акцизної марки на алкоголь. 

 

Антикризовий штаб напрацював пропозиції 

з оновлення рухомого складу Укрзалізниці 

Антикризовий штаб АТ "Укрзалізниця" під час 

другого засідання напрацював пропозиції для 

оновлення парку вантажних вагонів. 
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На Прикарпатті заробили понад 7 мільйонів 

гривень туристичного збору 

Місцеві бюджети Івано-Франківської області 
від початку року поповнилися на 7,1 мільйона 

гривень туристичного збору, що на 27% більше 

за торішній річний показник. 

 

Гривня стала однією з найприбутковіших 

валют у 2021 році - Bloomberg 

Українська гривня увійшла в десятку 

найприбутковіших валют світу щодо 

американського долара в 2021 році.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В окупованому Криму затримали 

активістку біля «суду», де слухають «справу 

Джелялова» 

В окупованому Криму силовики затримали 

активістку Лейлу Яшлавську, яка стояла біля 

будівлі так званого Верховного суду Криму, де 

розпочався розгляд

 

 

«Суд» у Криму залишив Джелялова під 

вартою – арешт скоротили на один день 

У п'ятницю, 1 жовтня, так званий Верховний 
суд Криму на своєму закритому засіданні 

розглянув апеляційну скаргу на арешт першого 

заступника Меджлісу
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Поліція ще не знайшла зброю, з якої 

стріляли в авто Шефіра — МВС 

Правоохоронці поки що не знайшли зброю, із 
якої стріляли 22 вересня в автомобіль першого 

помічника Президента Сергія Шефіра.  

 

 

ДБР завершило слідство щодо Тупицького у 

справі про втручання в систему 

Казначейства 

Державне бюро розслідувань завершило 
розслідування у провадженні щодо втручання 

у систему “Клієнт Казнайчества - 

Казначейство” відносно 

 

 

ВАКС стягнув ₴4,2 мільйона застави з 

фігуранта справи про хабар голові ФДМУ 

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід 

держави заставу, внесену за Віталія 

Колеснікова — фігуранта у справі про хабар 
голові Фонду державного майна Дмитру 

Сенниченку. 

 

Служба безпеки показала допит бойовика 

«ЛНР», який втік від терористів ВІДЕО 

Служба безпеки опублікувала відео допиту 
бойовика «ЛНР», який втік від терористів на 

позиції українських військових. 
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Підробка даних про вакцинацію: МОЗ 

вимагає відсторонити керівників 15 

медзакладів 

Міністерство охорони здоров'я звернулося до 

власників 15 закладів охорони здоров'я, де, 

можливо, підробляли медичні дані, з вимогою 

відсторонити керівників.

 

Напад на танцюриста шоу-балету 

Дорофєєвої: справа пішла до суду 

У Києві судитимуть співробітника Управління 
державної охорони, який побив танцюриста 

шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Романи про зло: між Літтеллем і 

Кузнєцовим 

Роковини трагедії Бабиного Яру повертають до 

осмислення Голокосту в Україні. Культура – 

інструмент цього осмислення. Чому не видно 

цього по наших книгарнях? 

 

Приватизація ОГХК відбудеться наприкінці 

жовтня, і попит на цей актив буде значним - 

Тарас Єлейко, заступник голови Фонду 

держмайна ІНТЕРВ'Ю 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на 
пресконференції повідомив: розраховує на 
те, що Фонд державного майна цьогоріч 
спрямує до держбюджету 12 млрд гривень 
від малої та великої
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Валютний курс осінь-зима 2021: що стоїть 

за битвою протилежних прогнозів 

Укрінформ узагальнює думки експертів щодо 

курсових перспектив національної валюти  

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Відсьогодні всі медзаклади видаватимуть 

тільки е-лікарняні 

В Україні з 1 жовтня всі медичні заклади 

видаватимуть тільки електронні лікарняні. 

 

 

Wizz Air запускає маршрут Київ – 

Стокгольм 

Лоукостер Wizz Air з 16 грудня перезапустить 

рейс з Києва до Стокгольма, який виконував з 
2010 року, але потім скасував. У 2019 році цей 

маршрут вирішив закрити інший лоукостер – 

Ryanair. 

 

Комедія-квест «Де гроші» із DZIDZIO вийде 

у прокат 21 жовтня 

Авантюрна комедія-квест "ДЕ ГРОШІ" від 
DZIDZIOFILM вийде у прокат 21 жовтня 2021 

року. 
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Netflix запустив українську версію сайту 

Стримінгова платформа Netflix запрацювала з 

українським інтерфейсом та запустила 

українську версію сайту netflix.ua. 

 

Нацбанк на два тижні продовжив акцію 

«Монетки дітям» 

Національний банк, який на початку вересня 

спільно з Міністерством освіти та Благодійним 
фондом «Таблеточки» розпочали благодійну 

акцію «Монетки дітям», що передбачає  

 

У Києві вже готуються до новорічних свят 

на Софійській площі 

Організатори головної ялинки України вже 

розпочали підготовку декорацій, гірлянд та 

іграшок. 

 

Відбулася міжкрайова віртуальна зустріч 

старшого юнацтва СУМ 

Відбулася міжкрайова віртуальна зустріч 

старшого юнацтва Спілки української молоді 

(СУМ), учасниками якої стали юнаки та 
юначки (13-17 років) зі США, Канади та 

Великої Британії.
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