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ТОП 

 

Разумков повідомив про запуск процедури 

відкликання його з посади спікера ВР 

За поданням голови парламентської фракції 

партії "Слуга народу" Давида Арахамії 

запускається процедура відкликання Дмитра 

Разумкова з посади Голови Верховної Ради.

 

 

Росія грубо порушує права людини у Криму: 

Джапарова в ООН зачитала спільну заяву 

40 країн 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

України Еміне Джапарова виголосила під час 

сесії Ради ООН з прав людини в Женеві 

спільну заяву від

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327047-razumkov-povidomiv-pro-zapusk-proceduri-vidklikanna-jogo-z-posadi-spikera-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327047-razumkov-povidomiv-pro-zapusk-proceduri-vidklikanna-jogo-z-posadi-spikera-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3327069-rosia-grubo-porusue-prava-ludini-u-krimu-dzaparova-v-oon-zacitala-spilnu-zaavu-40-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3327069-rosia-grubo-porusue-prava-ludini-u-krimu-dzaparova-v-oon-zacitala-spilnu-zaavu-40-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3327069-rosia-grubo-porusue-prava-ludini-u-krimu-dzaparova-v-oon-zacitala-spilnu-zaavu-40-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3327069-rosia-grubo-porusue-prava-ludini-u-krimu-dzaparova-v-oon-zacitala-spilnu-zaavu-40-krain.html


 

Україна хоче обговорити Nord Stream 2 і 

газову кризу у «нормандському форматі» – 

Кулеба 

Україна вважає, що "Північний потік-2", 

військова безпека України, ситуація на Донбасі 

- це безпосередньо пов'язані питання, тому 

виступає за їх обговорення в Нормандському 

форматі.

 

 

Знову обрати Зеленського президентом 

готові 32% українців ОПИТУВАННЯ  

У вересні поточного року у президентському 

рейтингу в Україні продовжував лідирувати 

чинний глава держави Володимир Зеленський 

(за нього готові

 

 

Венедіктова про розслідування Pandora 

Papers: Не маю права робити жодних 

коментарів 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

заявила, що як посадова особа не

 

 

«Ковідні» симптоми, коли необхідна 

госпіталізація – роз’яснення МОЗ 

Рішення про госпіталізацію пацієнта з COVID-

19 приймає лікар на основі обстеження та 

наявних симптомів хвороби.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326685-ukraina-hoce-obgovoriti-nord-stream-2-i-gazovu-krizu-u-normandskomu-formati-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326685-ukraina-hoce-obgovoriti-nord-stream-2-i-gazovu-krizu-u-normandskomu-formati-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326685-ukraina-hoce-obgovoriti-nord-stream-2-i-gazovu-krizu-u-normandskomu-formati-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326685-ukraina-hoce-obgovoriti-nord-stream-2-i-gazovu-krizu-u-normandskomu-formati-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326886-znovu-obrati-zelenskogo-prezidentom-gotovi-32-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326886-znovu-obrati-zelenskogo-prezidentom-gotovi-32-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326637-venediktova-pro-rozsliduvanna-slidstvoinfo-ne-mau-prava-robiti-zodnih-komentariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326637-venediktova-pro-rozsliduvanna-slidstvoinfo-ne-mau-prava-robiti-zodnih-komentariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326637-venediktova-pro-rozsliduvanna-slidstvoinfo-ne-mau-prava-robiti-zodnih-komentariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326637-venediktova-pro-rozsliduvanna-slidstvoinfo-ne-mau-prava-robiti-zodnih-komentariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326927-kovidni-simptomi-koli-neobhidna-gospitalizacia-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326927-kovidni-simptomi-koli-neobhidna-gospitalizacia-rozasnenna-moz.html


 

На узбережжі Сиваша в окупованому Криму 

масово гинуть птахи 

Директор біосферного заповідника «Асканія-

Нова» Віктор Гавриленко не виключає, що 

масова загибель птахів на узбережжі озера 

Сиваш в

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба очікує від саміту Україна-ЄС кілька 

проривних рішень 

Євроінтеграція є інструментом зміцнення 

України: саме вона робить нас більш стійкими, 

сильними та близькими західному світу. 

 

Грузія не має наміру передавати Саакашвілі 

Україні 

Влада Грузія не має наміру передавати 

українській стороні заарештованого 

експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі. 

 

Український консул відвідала Саакашвілі у 

в'язниці – МЗС 

Український консул відвідала Міхеіла 

Саакашвілі в пенітенціарному закладі у 

грузинському місті Руставі, його стан 

задовільний. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3327049-na-uzberezzi-sivasa-v-okupovanomu-krimu-masovo-ginut-ptahi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3327049-na-uzberezzi-sivasa-v-okupovanomu-krimu-masovo-ginut-ptahi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326862-kuleba-ocikue-vid-samitu-ukrainaes-kilka-prorivnih-risen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326862-kuleba-ocikue-vid-samitu-ukrainaes-kilka-prorivnih-risen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326813-gruzia-vidmovlaetsa-peredavati-saakasvili-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326813-gruzia-vidmovlaetsa-peredavati-saakasvili-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326949-ukrainskij-konsul-vidvidala-saakasvili-u-vaznici-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326949-ukrainskij-konsul-vidvidala-saakasvili-u-vaznici-mzs.html


 

Грузія призначила нових послів в Україні 

та ще чотирьох країнах 

Грузія призначила надзвичайних і 

повноважних послів в Україні, Нідерландах, 

Польщі, Швеції та Мексиці. 

 

 

Кулеба назвав два завдання для Комісії 

стратегічного партнерства зі США 

Засідання Комісії з питань стратегічного 

партнерства України та США відбудеться 

наприкінці жовтня - у першій половині 

листопада.  

 

 

Україна та Нідерланди проти Росії: ЄСПЛ 

призначив слухання на 24 листопада 

Усні слухання у Європейському суді з прав 

людини у справі «Україна та Нідерланди проти 

Росії» відбудуться 24 листопада 2021 року. 

 

 

В Україні може з'явитись військово-

навчальна місія Євросоюзу – МЗС 

Україна та Європейський Союз обговорюють 

різні опції подальшої взаємодії, зокрема 

започаткування військово-навчальної місії ЄС 

в Україні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326691-gruzia-priznacila-novih-posliv-v-ukraini-ta-se-cotiroh-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326691-gruzia-priznacila-novih-posliv-v-ukraini-ta-se-cotiroh-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326745-kuleba-nazvav-dva-zavdanna-dla-komisii-strategicnogo-partnerstva-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326745-kuleba-nazvav-dva-zavdanna-dla-komisii-strategicnogo-partnerstva-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326804-ukraina-ta-niderlandi-proti-rosii-espl-priznaciv-sluhanna-na-24-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326804-ukraina-ta-niderlandi-proti-rosii-espl-priznaciv-sluhanna-na-24-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326855-v-ukraini-moze-zavitis-vijskovonavcalna-misia-evrosouzu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326855-v-ukraini-moze-zavitis-vijskovonavcalna-misia-evrosouzu-mzs.html


 

Генконсул обговорив потреби української 

громади польського Тарнува та зустрівся з 

військовими 

Генеральний консул України у Кракові 

В’ячеслав Войнаровський під час зустрічі з 

президентом польського Тарнува Романом 

Цєпєлею обговорив

 

КОРОНАВІРУС 

 

Коронавірус в Україні: у «помаранчевій» 

зоні - сім областей ТАБЛИЦЯ 

За показниками захворюваності на COVID-19 

сім областей належать до помаранчевої зони 

епідемічної небезпеки. 

 

 

Кузін про українську COVID-вакцину: 

Сировину доставлятимуть з Китаю 

В Україні можлива локалізація виробництва 

вакцин проти COVID-19, зокрема, перемовини 

про це стосовно вакцини CoronaVac веде 

корпорація "Лекхім", 

 

У наказі МОЗ про обов’язкову вакцинацію 

буде дві категорії професій – Малюська 

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що 

наказ Міністерства охорони здоров’я, яким 

затверджується перелік професій, що 

підлягають обов'язковій вакцинації, буде 

зареєстрований найближчим часом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3325833-genkonsul-obgovoriv-potrebi-ukrainskoi-gromadi-polskogo-tarnuva-ta-zustrivsa-z-vijskovimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3325833-genkonsul-obgovoriv-potrebi-ukrainskoi-gromadi-polskogo-tarnuva-ta-zustrivsa-z-vijskovimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3325833-genkonsul-obgovoriv-potrebi-ukrainskoi-gromadi-polskogo-tarnuva-ta-zustrivsa-z-vijskovimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3325833-genkonsul-obgovoriv-potrebi-ukrainskoi-gromadi-polskogo-tarnuva-ta-zustrivsa-z-vijskovimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3326655-koronavirus-v-ukraini-u-pomarancevij-zoni-sim-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3326655-koronavirus-v-ukraini-u-pomarancevij-zoni-sim-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326900-kuzin-pro-ukrainsku-covidvakcinu-sirovinu-dostavlatimut-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326900-kuzin-pro-ukrainsku-covidvakcinu-sirovinu-dostavlatimut-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327027-u-nakazi-moz-pro-obovazkovu-vakcinaciu-bude-dvi-kategorii-profesij-maluska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327027-u-nakazi-moz-pro-obovazkovu-vakcinaciu-bude-dvi-kategorii-profesij-maluska.html


 

Мати померлого від COVID-19 немовляти 

на Прикарпатті не була вакцинованою - 

лікарі 

На Прикарпатті мама немовляти, яке у вересні 

померло від коронавірусу, не була 

вакцинованою і тиждень до пологів вдома 

лікувала COVID-19.

 

 

Вимога 80% вакцинованих: у суді 

оскаржили заборону доступу до шкіл 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

просять скасувати постанову Кабінету 

Міністрів, що стосується обмежень у 

відвідуванні навчальних закладів здобувачами 

освіти при менш ніж 80% вакцинованих проти 

коронавірусу вчителів. 

 

Якщо вдома хворий з коронавірусом – як 

убезпечити себе 

Станом на 3 жовтня, в Україні на COVID-19 

хворіє понад 138,5 тис. осіб, майже 20 тис. із 

них госпіталізовані. 

 

 

За добу вакцинували проти коронавірусу 

майже 34 тисячі українців 

За минулу добу в Україні вакциновано проти 

коронавірусу 33,9 тисячі людей.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3327038-mati-pomerlogo-vid-covid19-nemovlati-na-prikarpatti-ne-bula-vakcinovanou-likari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3327038-mati-pomerlogo-vid-covid19-nemovlati-na-prikarpatti-ne-bula-vakcinovanou-likari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3327038-mati-pomerlogo-vid-covid19-nemovlati-na-prikarpatti-ne-bula-vakcinovanou-likari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3327038-mati-pomerlogo-vid-covid19-nemovlati-na-prikarpatti-ne-bula-vakcinovanou-likari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326988-vimoga-80-vakcinovanih-u-sudi-oskarzili-zaboronu-dostupu-do-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326988-vimoga-80-vakcinovanih-u-sudi-oskarzili-zaboronu-dostupu-do-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326785-akso-vdoma-hvorij-z-koronavirusom-ak-ubezpeciti-sebe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326785-akso-vdoma-hvorij-z-koronavirusom-ak-ubezpeciti-sebe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326587-za-dobu-vakcinuvali-proti-koronavirusu-majze-34-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326587-za-dobu-vakcinuvali-proti-koronavirusu-majze-34-tisaci-ukrainciv.html


УКРАЇНА 

 

Разумков заявив, що підпише закон про 

олігархів – коли надійде «коректний текст» 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

сказав, що підпише проголосований Радою 

закон про олігархів, як тільки до нього надійде 

"коректний текст" документа.

 

 

В ОП вважають припущення про 

причетність «Кварталу» до історії 

ПриватБанку конспірологією 

Інформація про нібито зв'язок між низкою 

офшорних володінь і Президентом 

Володимиром Зеленським, оприлюднена в 

програмі редакції Слідство.Інфо з

 

 

Рада цього тижня не планує розглядати 

відставки в Кабміні – Корнієнко 

Народні депутати не планують розглядати 

кадрові зміни в Кабінеті Міністрів упродовж 

цього тижня.

 

 

Разумков скликає позачергове засідання 

Ради на четвер 

Голова Верховної Ради України Дмитро 

Разумков підписав розпорядження про 

проведення позачергового засідання 

парламенту у четвер, 7 жовтня о 16:00, на 

вимогу 153 народних депутатів.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326727-razumkov-zaaviv-so-pidpise-zakon-pro-oligarhiv-koli-nadijde-korektnij-tekst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326727-razumkov-zaaviv-so-pidpise-zakon-pro-oligarhiv-koli-nadijde-korektnij-tekst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326809-v-op-vvazaut-pripusenna-pro-pricetnist-kvartalu-do-istorii-privatbanku-konspirologieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326809-v-op-vvazaut-pripusenna-pro-pricetnist-kvartalu-do-istorii-privatbanku-konspirologieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326809-v-op-vvazaut-pripusenna-pro-pricetnist-kvartalu-do-istorii-privatbanku-konspirologieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326809-v-op-vvazaut-pripusenna-pro-pricetnist-kvartalu-do-istorii-privatbanku-konspirologieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326880-rada-cogo-tizna-ne-planue-rozgladati-vidstavki-v-kabmini-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326880-rada-cogo-tizna-ne-planue-rozgladati-vidstavki-v-kabmini-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326889-razumkov-sklikae-pozacergove-zasidanna-radi-na-cetver.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3326889-razumkov-sklikae-pozacergove-zasidanna-radi-na-cetver.html


 

ЕКОНОМІКА 

 

Оператор ГТС спростовує інформацію про 

відновлення транзиту газу до Угорщини 

Інформація про відновлення транзиту газу з 

Росії до Угорщини не відповідає дійсності.  

 

 

Національний день України стартував на 

виставці Expo 2020 в Дубаї 

У рамках всесвітньої виставки Expo 2020 

стартував Національний день України. Наша 

країна проводить своє святкування однією з 

перших. 

 

Нафтогаз працюватиме з постачальниками 

газу у складі балансуючої групи - Вітренко 

Майже весь сегмент постачання газу для 

населення почав працювати у складі 

балансуючої групи НАК "Нафтогаз України".

 

 

Українці – перші у світі з володіння 

криптовалютою за версією Triple A 

Платіжна платформа Triple A склала рейтинг 

країн щодо володіння криптовалютою: за 

підсумками минулого року Україна посіла 

перше місце, обійшовши США.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3326600-operator-gts-sprostovue-informaciu-pro-vidnovlenna-tranzitu-gazu-do-ugorsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3326600-operator-gts-sprostovue-informaciu-pro-vidnovlenna-tranzitu-gazu-do-ugorsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327008-nacionalnij-den-ukraini-startuvav-na-vistavci-expo-2020-v-dubai.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327008-nacionalnij-den-ukraini-startuvav-na-vistavci-expo-2020-v-dubai.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3326902-naftogaz-pracuvatime-z-postacalnikami-gazu-u-skladi-balansuucoi-grupi-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3326902-naftogaz-pracuvatime-z-postacalnikami-gazu-u-skladi-balansuucoi-grupi-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3326707-ukrainci-persi-u-sviti-z-volodinna-kriptovalutou-za-versieu-triple-a.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3326707-ukrainci-persi-u-sviti-z-volodinna-kriptovalutou-za-versieu-triple-a.html


 

Закон «Про енергоефективність» може бути 

ухвалений у жовтні – Мінрегіон 

Законопроєкт «Про енергоефективність», який 

встановлює нові рамкові умови і механізми 

досягнення енергетичної ефективності, може 

бути ухвалений у другому читанні вже у 

жовтні поточного року.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Три роки за протести: адвокати засудженого 

у Білорусі українця подали апеляцію 

Адвокати засудженого у Білорусі до 3 років 

ув'язнення громадянина України Михайла 

Ференця подали апеляційну скаргу. 

 

У Росії та в окупованому Криму відбудуться 

суди щодо українських політв’язнів 

У Російській Федерації та в тимчасово 

окупованому Криму сьогодні відбудуться 

чергові судові засідання щодо українських 

політв’язнів.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Як суддівська мафія використовує 

демократію задля того, щоби її знищити 

Прогнила судова система чинить спротив 

намаганням її реформувати, без комплексів 

користуючись при цьому привілеями та 

інструментами демократії 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3326860-zakon-pro-energoefektivnist-moze-buti-uhvalenij-u-zovtni-minregion.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3326860-zakon-pro-energoefektivnist-moze-buti-uhvalenij-u-zovtni-minregion.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327014-tri-roki-za-protesti-advokati-zasudzenogo-u-bilorusi-ukrainca-podali-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327014-tri-roki-za-protesti-advokati-zasudzenogo-u-bilorusi-ukrainca-podali-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3326597-u-rosii-ta-v-okupovanomu-krimu-vidbudutsa-sudi-sodo-ukrainskih-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3326597-u-rosii-ta-v-okupovanomu-krimu-vidbudutsa-sudi-sodo-ukrainskih-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327012-ak-suddivska-mafia-vikoristovue-demokratieu-zadla-togo-sobi-ii-znisiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327012-ak-suddivska-mafia-vikoristovue-demokratieu-zadla-togo-sobi-ii-znisiti.html


 

Вбивство поліцейського: чернігівський суд 

арештував усіх підозрюваних 

Деснянський районний суд міста Чернігова 

обрав запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою на період досудового розслідування 

усім чотирьом підозрюваним у вбивстві 

поліцейського та чоловікові, який пограбував 

одного  

 

Ексчиновника «Київводфонду» підозрюють 

у розтраті на ремонтах туалетів 

Експосадовцю комунального підприємства 

«Київводфонд» повідомили про підозру у 

розтраті близько 500 тис. грн.

 

 

Схема розтрати коштів Укрхімтрансаміаку 

спричинила мільйонні збитки - МВС 

Працівники Нацполіції викрили злочинну 

схему розтрати коштів державного 

підприємства «Укрхімтрансаміак», внаслідок 

якої державі завдані мільйонні збитки.

 

 

СБУ затримала у Києві бойовика, який 

добивав поранених українських бійців 

Контррозвідники СБУ в ході спецоперації у 

Києві затримали учасника незаконних 

збройних формувань так званої «ДНР». Він 

входив до складу

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3326930-vbivstvo-policejskogo-cernigivskij-sud-arestuvav-odnogo-z-pidozruvanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3326930-vbivstvo-policejskogo-cernigivskij-sud-arestuvav-odnogo-z-pidozruvanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3326918-ekscinovnika-kiivvodfondu-pidozruut-u-roztrati-na-remontah-tualetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3326918-ekscinovnika-kiivvodfondu-pidozruut-u-roztrati-na-remontah-tualetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327041-shema-roztrati-kostiv-ukrhimtransamiaku-spricinila-miljonni-zbitki-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327041-shema-roztrati-kostiv-ukrhimtransamiaku-spricinila-miljonni-zbitki-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3326895-sbu-zatrimala-u-kievi-bojovika-akij-likvidovuvav-poranenih-ukrainskih-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3326895-sbu-zatrimala-u-kievi-bojovika-akij-likvidovuvav-poranenih-ukrainskih-bijciv.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Відродити «Пирогів»: як осучаснюється 

унікальний музей 

Музейники запроваджують усе більше 

інтерактивних заходів, реставрують експонати 

і радіють туристам з Саудівської Аравії

 

 

А ще є тест на справжнього лікаря 

Троє львівських студентів-медиків врятували 

68-річного чоловіка, у якого зупинилося серце 

у трамваї. Укрінформ поспілкувався з ними

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський передав орден Держави родині 

Кузьми Скрябіна 

Президент Володимир Зеленський передав 

орден Держави родині загиблого у ДТП 

співака, телеведучого та продюсера Андрія 

Кузьменка, якому було посмертно присвоєно 

звання Героя України. 

 

 

Мешканці Києва зможуть внести пропозиції 

до Генплану - його винесуть на обговорення 

Генеральний план Києва буде винесений на 

громадські слухання до кінця року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3326627-vidroditi-pirogiv-ak-osucasnuetsa-unikalnij-muzej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3326627-vidroditi-pirogiv-ak-osucasnuetsa-unikalnij-muzej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326916-a-se-e-test-na-spravznogo-likara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326916-a-se-e-test-na-spravznogo-likara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3326995-zelenskij-peredav-orden-derzavi-rodini-kuzmi-skrabina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3326995-zelenskij-peredav-orden-derzavi-rodini-kuzmi-skrabina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3326651-meskanci-kieva-zmozut-vnesti-propozicii-do-genplanu-jogo-vinesut-na-obgovorenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3326651-meskanci-kieva-zmozut-vnesti-propozicii-do-genplanu-jogo-vinesut-na-obgovorenna.html


 

Луческу - найкращий тренер туру 

чемпіонату України з футболу 

Українська Прем’єр-ліга разом із 

Всеукраїнським об'єднанням тренерів з 

футболу проаналізувала підсумки 10-го туру 

чемпіонату УПЛ.

 

 

В Ужгороді показали світлини найкращих 

зразків архітектури модернізму ФОТО 

В Ужгороді до Дня архітектури дослідники 

опублікували добірку найяскравіших світлин 

архітектури міжвоєнного модернізму міста. 

 

 

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. 

 

У Туреччині кожен десятий турист – з 

України 

За перші вісім місяців 2021 року частка 

українців із загального числа туристів, які 

відвідали Туреччину, зросла втричі – з 3,57% 

торік до 10,25% у поточному. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3326770-lucesku-najkrasij-trener-turu-cempionatu-ukraini-z-futbolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3326770-lucesku-najkrasij-trener-turu-cempionatu-ukraini-z-futbolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3327030-v-uzgorodi-pokazali-svitlini-najkrasih-zrazkiv-arhitekturi-modernizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3327030-v-uzgorodi-pokazali-svitlini-najkrasih-zrazkiv-arhitekturi-modernizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3325591-komediakvest-de-grosi-iz-dzidzio-vijde-u-prokat-21-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3325591-komediakvest-de-grosi-iz-dzidzio-vijde-u-prokat-21-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3326696-u-tureccini-kozen-desatij-turist-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3326696-u-tureccini-kozen-desatij-turist-z-ukraini.html


 

Сьогодні стартує 7-й Кубок Героїв АТО 

За результатами відбірного етапу 7-го сезону 

чемпіонату України з футболу серед команд 

Ліги учасників АТО визначилися 24 кращі 

команди.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3326479-4-zovtna-startue-7j-kubok-geroiv-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3326479-4-zovtna-startue-7j-kubok-geroiv-ato.html

