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ТОП 

 

Президенти України та Ізраїлю виступили зі 

спільною заявою ФОТО 

Президент України Володимир Зеленський та 

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог випустили 

спільну заяву після першого дня дводенного 

візиту голови ізраїльської держави до Києва. 

 

Розслідування Pandora Papers не вплине на 

діалог між Вашингтоном і Києвом - Білий 

дім 

Інформація про нібито зв'язок між низкою 

офшорних компаній і Президентом 

Володимиром Зеленським у розслідуванні 

проєкту Pandora Papers не змінить 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327779-prezidenti-ukraini-ta-izrailu-vistupili-zi-spilnou-zaavou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327779-prezidenti-ukraini-ta-izrailu-vistupili-zi-spilnou-zaavou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327474-rozsliduvanna-pandora-papers-ne-vpline-na-dialog-miz-vasingtonom-i-kievom-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327474-rozsliduvanna-pandora-papers-ne-vpline-na-dialog-miz-vasingtonom-i-kievom-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327474-rozsliduvanna-pandora-papers-ne-vpline-na-dialog-miz-vasingtonom-i-kievom-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327474-rozsliduvanna-pandora-papers-ne-vpline-na-dialog-miz-vasingtonom-i-kievom-bilij-dim.html


 

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про 

санкції за російські «вибори» на окупованих 

територіях 

Президент Володимир Зеленський увів у дію 

рішення Ради національної 

 

Рада голосуватиме за відкликання 

Разумкова з посади спікера 7 жовтня 

Народні депутати підтримали ініціативу 

внесення до порядку денного шостої сесії 
Верховної Ради питання відкликання Дмитра 

Разумкова з посади спікера українського 

парламенту. 

 

Ясько відвідала Саакашвілі у грузинській 

в'язниці 

Народна депутатка від парламентської фракції 

«Слуга народу» Єлизавета Ясько відвідала в 

грузинській в’язниці експрезидента Грузії 
Міхеїла Саакашвілі, про відносини з яким 

нещодавно оголосила. 

 

 

У нас танкістами не хочуть бути 99,5% 

жінок, але 0,5% – хочуть, і у них має бути на 

це право - Катерина Левченко, Урядова 

уповноважена з питань гендерної політики 
ІНТЕРВ'Ю 

Гендерні стереотипи, принаймні, у нашій 
країні, чомусь частіше відносять до жінок, 
хоча насправді вони мають зворотний бік, 
який дуже боляче б’є по чоловіках. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327759-zelenskij-vviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-sankcii-za-rosijski-vibori-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327759-zelenskij-vviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-sankcii-za-rosijski-vibori-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327759-zelenskij-vviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-sankcii-za-rosijski-vibori-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327759-zelenskij-vviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-sankcii-za-rosijski-vibori-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327442-rada-golosuvatime-za-vidklikanna-razumkova-z-posadi-spikera-7-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327442-rada-golosuvatime-za-vidklikanna-razumkova-z-posadi-spikera-7-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327802-asko-vidvidala-saakasvili-u-gruzinskij-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327802-asko-vidvidala-saakasvili-u-gruzinskij-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327555-katerina-levcenko-uradova-upovnovazena-z-pitan-gendernoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327555-katerina-levcenko-uradova-upovnovazena-z-pitan-gendernoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327555-katerina-levcenko-uradova-upovnovazena-z-pitan-gendernoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327555-katerina-levcenko-uradova-upovnovazena-z-pitan-gendernoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327555-katerina-levcenko-uradova-upovnovazena-z-pitan-gendernoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327555-katerina-levcenko-uradova-upovnovazena-z-pitan-gendernoi-politiki.html


 

Кличко не виключає посилення карантину 

в Києві – що можуть заборонити 

Київський міський голова Віталій Кличко 
розповів, що напередодні можливого 

погіршення епідеміологічної ситуації 

розробляється алгоритм посилення правил, які 

засновані на досвіді інших країн.

 

 

Перші реально ефективні таблетки проти 

ковіду: що про них відомо 

«Молнупіравір», розроблений у США, вбереже 
від госпіталізації та смерті з високою 

ефективністю. Але є питання щодо його 

доступності 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Глава МЗС Туреччини: Потрібно 

підтримувати прагнення України та Грузії 

вступити в НАТО 

В НАТО мають підтримувати не лише 
територіальну цілісність України та Грузії, але 

й прагнення цих країни приєднатися до 

Альянсу. 

 

Кулеба виступає за більшу присутність 

НАТО в регіоні Чорного моря 

Окупація Росією Криму зруйнувала безпекову 

ситуацію в регіоні Чорного моря. Співпраця 

України і країн НАТО може відновити 

безпековий баланс в регіоні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3327352-klicko-ne-viklucae-posilenna-karantinu-v-kievi-so-mozut-zaboroniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3327352-klicko-ne-viklucae-posilenna-karantinu-v-kievi-so-mozut-zaboroniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327569-persi-realno-efektivni-tabletki-proti-kovidu-so-pro-nih-vidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327569-persi-realno-efektivni-tabletki-proti-kovidu-so-pro-nih-vidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327666-glava-mzs-tureccini-potribno-pidtrimuvati-pragnenna-ukraini-ta-gruzii-vstupiti-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327666-glava-mzs-tureccini-potribno-pidtrimuvati-pragnenna-ukraini-ta-gruzii-vstupiti-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327666-glava-mzs-tureccini-potribno-pidtrimuvati-pragnenna-ukraini-ta-gruzii-vstupiti-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327666-glava-mzs-tureccini-potribno-pidtrimuvati-pragnenna-ukraini-ta-gruzii-vstupiti-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327725-kuleba-vistupae-za-bilsu-prisutnist-nato-v-regioni-cornogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327725-kuleba-vistupae-za-bilsu-prisutnist-nato-v-regioni-cornogo-mora.html


 

Посли G7 закликали Раду ухвалити закон 

про СБУ без додаткових правок 

Посли країн «Великої сімки» наголошують на 
важливості якнайшвидшого ухвалення 

Верховною Радою закону про Службу безпеки 

України без внесення подальших правок. 

 

 

У МЗС нагадали послу Грузії про права 

Саакашвілі 

У Міністерстві закордонних справ України 

наголошують на необхідності повного 
дотримання законних прав та інтересів 

затриманого у Грузії експрезидента цєї країни 

Міхеіла Саакашвілі.

 

 

«Саакашвілі в контейнері»: порт Поті не 

має підтверджених даних 

Адміністрація грузинського порту Поті 

заявляє, що не несе відповідальності за 

потрапляння до Грузії експрезидента Михеїла 

Саакашвілі.

 

 

З'явилися нові кадри затримання 

Саакашвілі ВІДЕО 

У соціальній мережі Фейсбук з'явилися нові 

кадри затримання третього президента Грузії 

Михайла Саакашвілі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327785-posli-g7-zaklikali-radu-uhvaliti-zakon-pro-sbu-bez-dodatkovih-pravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327785-posli-g7-zaklikali-radu-uhvaliti-zakon-pro-sbu-bez-dodatkovih-pravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327338-u-mzs-nagadali-poslu-gruzii-pro-prava-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327338-u-mzs-nagadali-poslu-gruzii-pro-prava-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327395-saakasvili-v-kontejneri-port-poti-ne-mae-pidtverdzenih-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327395-saakasvili-v-kontejneri-port-poti-ne-mae-pidtverdzenih-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327545-zavilisa-novi-kadri-zatrimanna-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327545-zavilisa-novi-kadri-zatrimanna-saakasvili.html


 

Спікер парламенту Грузії їде в Україну 

через ситуацію з Саакашвілі 

Спікер парламенту Грузії Каха Кучава відбув з 

офіційним візитом до України.

 

 

Шейх Катару оцінив прогрес України у 

цифровізації ФОТО 

Шейх Катару Мансур бін Халіфа Аль Тані 
заявляє, що його вразило прогресивне 

українське мислення та впровадження 

цифрових інструментів у державі.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Вісім областей України – у «помаранчевій» 

карантинній зоні ТАБЛИЦЯ 

Вісім областей України знаходяться у 

помаранчевій зоні епідемічної небезпеки, 

згідно з показниками захворюваності на 

COVID-19. 

 

Ефективність вакцини Pfizer удвічі падає 

через пів року ДОСЛІДЖЕННЯ 

Ефективність вакцини компаній Pfizer 

Inc/BioNTech в запобіганні зараженню COVID-
19 знижується з 88% до 47% через пів року 

після введення другої дози.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327617-spiker-parlamentu-gruzii-ide-v-ukrainu-cerez-situaciu-z-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327617-spiker-parlamentu-gruzii-ide-v-ukrainu-cerez-situaciu-z-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327751-sejh-kataru-ociniv-progres-ukraini-u-cifrovizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327751-sejh-kataru-ociniv-progres-ukraini-u-cifrovizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327284-visim-oblastej-ukraini-u-pomarancevij-karantinnij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327284-visim-oblastej-ukraini-u-pomarancevij-karantinnij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327267-efektivnist-vakcini-pfizer-udvici-padae-cerez-piv-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327267-efektivnist-vakcini-pfizer-udvici-padae-cerez-piv-roku.html


 

В Україні 81% працівників шкіл щеплені 

принаймні однією дозою COVID-вакцини - 

Шкарлет 

В Україні 81% працівників шкіл щеплені 

принаймні однією дозою вакцини від COVID-

19.

 

 

В Україні є понад 2,6 мільйона доз вакцини 

AstraZeneca – Кузін 

В Україні станом на початок жовтня є понад 

2,6 млн доз вакцини AstraZeneca. 

 

Ткаченко закликає скаржитись на пости з 

рекламою підробних COVID-сертифікатів 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко закликав українців 
скаржитись на пости з рекламою підробних 

COVID-сертифікатів.

 

 

Поки Київ у «жовтій» зоні, COVID-

сертифікати й тести не вимагатимуть - 

КМДА 

Поки у Києві встановлений жовтий рівень 

епіднебезпеки, наявність COVID-сертифікатів 

або ПЛР-тестів не є обов’язковою умовою для 

відвідування міських закладів або установ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327452-v-ukraini-81-pracivnikiv-skil-sepleni-prinajmni-odnieu-dozou-covidvakcini-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327452-v-ukraini-81-pracivnikiv-skil-sepleni-prinajmni-odnieu-dozou-covidvakcini-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327452-v-ukraini-81-pracivnikiv-skil-sepleni-prinajmni-odnieu-dozou-covidvakcini-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327452-v-ukraini-81-pracivnikiv-skil-sepleni-prinajmni-odnieu-dozou-covidvakcini-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327506-v-ukraini-e-ponad-26-miljona-doz-vakcini-astrazeneca-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327506-v-ukraini-e-ponad-26-miljona-doz-vakcini-astrazeneca-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327492-tkacenko-zaklikae-skarzitis-na-posti-z-reklamou-pidrobnih-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327492-tkacenko-zaklikae-skarzitis-na-posti-z-reklamou-pidrobnih-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3327787-poki-kiiv-u-zovtij-zoni-covidsertifikati-j-testi-ne-vimagatimut-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3327787-poki-kiiv-u-zovtij-zoni-covidsertifikati-j-testi-ne-vimagatimut-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3327787-poki-kiiv-u-zovtij-zoni-covidsertifikati-j-testi-ne-vimagatimut-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3327787-poki-kiiv-u-zovtij-zoni-covidsertifikati-j-testi-ne-vimagatimut-kmda.html


 

Мінцифри планує додати ще два COVID-

документи у «Дію» 

У Міністерстві цифрової трансформації 
планують запровадити у «Дії» ще два види 

електронних документів щодо COVID-19 – 

сертифікат про результати

 

УКРАЇНА 

 

Разумков заявляє, що його виключили з усіх 

партійних чатів «Слуги народу» 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 
повідомив, що 4 жовтня його виключили з усіх 

партійних чатів «Слуги народу». 

 

Рада не змогла відсторонити Стефанчука від 

ведення засідання 

Народні депутати відмовилися відсторонити 

першого заступника Голови Верховної Ради 
Руслана Стефанчука від ведення засідання 

парламенту, на 

 

Кадрову ротацію в Кабміні поставили «на 

паузу» - депутат 

Процес кадрових змін у Кабінеті Міністрів 

наразі відтерміновано. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327435-mincifri-planue-dodati-se-dva-coviddokumenti-u-diu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327435-mincifri-planue-dodati-se-dva-coviddokumenti-u-diu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327581-razumkov-zaavlae-so-jogo-viklucili-z-usih-partijnih-cativ-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327581-razumkov-zaavlae-so-jogo-viklucili-z-usih-partijnih-cativ-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327437-rada-ne-zmogla-vidstoroniti-stefancuka-vid-vedenna-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327437-rada-ne-zmogla-vidstoroniti-stefancuka-vid-vedenna-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327314-kadrovu-rotaciu-v-kabmini-postavili-na-pauzu-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327314-kadrovu-rotaciu-v-kabmini-postavili-na-pauzu-deputat.html


 

Дві фракції ініціюють відсторонення 

Разумкова від ведення засідань ВР 

Народні депутати від двох фракцій ініціюють 
відсторонення Голови Верховної Ради Дмитра 

Разумкова від ведення пленарних засідань. 

 

Зміни у керівництві ВР: «Слуги» 

підтримують призначення Корнієнка 

першим віцеспікером – депутат 

Народні депутати з фракції «Слуга народу» 
підтримують ідею призначення голови партії 

«СН», першого заступника керівника її фракції 

у Верховній Раді

 

 

Разумков піде до суду, якщо його 

позбавлять мандату 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

звертатиметься до суду, якщо його позбавлять 
мандату після ймовірного відкликання з 

посади. 

 

Кличко планує вести УДАР на наступні 

парламентські вибори 

Київський міський голова Віталій Кличко 

заявив, що наразі не планує балотуватися в 

президенти України, але має намір вести свою 
партію УДАР на наступні парламентські 

вибори.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327326-dvi-frakcii-iniciuut-vidstoronenna-razumkova-vid-vedenna-zasidan-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327326-dvi-frakcii-iniciuut-vidstoronenna-razumkova-vid-vedenna-zasidan-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327303-zmini-u-kerivnictvi-vr-slugi-pidtrimuut-priznacenna-kornienka-persim-vicespikerom-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327303-zmini-u-kerivnictvi-vr-slugi-pidtrimuut-priznacenna-kornienka-persim-vicespikerom-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327303-zmini-u-kerivnictvi-vr-slugi-pidtrimuut-priznacenna-kornienka-persim-vicespikerom-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327303-zmini-u-kerivnictvi-vr-slugi-pidtrimuut-priznacenna-kornienka-persim-vicespikerom-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327773-razumkov-pide-do-sudu-akso-jogo-pozbavlat-mandatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327773-razumkov-pide-do-sudu-akso-jogo-pozbavlat-mandatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327310-klicko-planue-vesti-udar-na-nastupni-parlamentski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327310-klicko-planue-vesti-udar-na-nastupni-parlamentski-vibori.html


 

Дрони та роботи: Центр стратегічних 

комунікацій та Міноборони розкажуть про 

цифрове майбутнє ЗСУ 

Інформаційну кампанію із промоції цифрової 

трансформації та впровадження інноваційних 

технологій у сфері оборони запускає 

Міністерство оборони

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна не планує прямі переговори з РФ 

про постачання газу - Шмигаль 

Україна не планує починати прямі переговори 

з Росією про постачання газу. 

 

 

Стефанішина прогнозує, що сертифікація 

Nord Stream 2 триватиме до дев'яти місяців 

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

Стефанішина прогнозує, що російський 

газопровід “Північний потік - 2” не 

сертифікують до кінця цього року. 

 

 

Nord Stream 2: Дуда хоче дискусії в НАТО, 

як реагувати на енергетичний виклик 

Реалізація проєкту газопроводу Nord Stream 2 є 

стратегічною помилкою, на яку 
євроатлантична спільнота повинна буде знайти 

відповідь. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327318-droni-ta-roboti-centr-strategicnih-komunikacij-ta-minoboroni-rozkazut-pro-cifrove-majbutne-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327318-droni-ta-roboti-centr-strategicnih-komunikacij-ta-minoboroni-rozkazut-pro-cifrove-majbutne-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327318-droni-ta-roboti-centr-strategicnih-komunikacij-ta-minoboroni-rozkazut-pro-cifrove-majbutne-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327318-droni-ta-roboti-centr-strategicnih-komunikacij-ta-minoboroni-rozkazut-pro-cifrove-majbutne-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327350-ukraina-ne-planue-prami-peregovori-z-rf-pro-postacanna-gazu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327350-ukraina-ne-planue-prami-peregovori-z-rf-pro-postacanna-gazu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327485-stefanisina-prognozue-so-sertifikacia-nord-stream-2-trivatime-do-devati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327485-stefanisina-prognozue-so-sertifikacia-nord-stream-2-trivatime-do-devati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327783-nord-stream-2-duda-hoce-diskusii-v-nato-ak-reaguvati-na-energeticnij-viklik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327783-nord-stream-2-duda-hoce-diskusii-v-nato-ak-reaguvati-na-energeticnij-viklik.html


 

Британська компанія Spacebit на Expo-2020 

в Дубаї представляє Україну ФОТО 

Стенд британської компанії Spacebit, яка 
здійснить першу місію України на Місяць, на 

всесвітній виставці Expo-2020 в Дубаї є 

частиною українського павільйону. 

 

На саміті Україна-ЄС говоритимуть - 

Стефанішина 

На саміті Україна-Євросоюз 12 жовтня 

сторони обговорюватимуть питання експорту 

лісу-кругляку з України. 

 

Мінекономіки заявило про початок другої 

фази оцінювання для «промислового 

безвізу» 

В Україні розпочалася друга фаза попередньої 

оціночної місії Європейського Союзу, що 

відкриває шлях до укладення Угоди про 

"промисловий безвіз". 

 

Ощадбанк востаннє продовжив дію 

платіжних карток внутрішньо переміщених 

осіб 

 «Ощадбанк» починаючи із 1 січня 2022 року 
припинить автоматичне продовження терміну 

дії платіжних карток внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327577-britanska-kompania-spacebit-na-expo2020-v-dubai-predstavlae-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327577-britanska-kompania-spacebit-na-expo2020-v-dubai-predstavlae-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327499-na-samiti-ukrainaes-govoritimut-pro-eksport-lisukruglaku-z-ukraini-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327499-na-samiti-ukrainaes-govoritimut-pro-eksport-lisukruglaku-z-ukraini-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327547-minekonomiki-zaavilo-pro-pocatok-drugoi-fazi-ocinuvanna-dla-promislovogo-bezvizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327547-minekonomiki-zaavilo-pro-pocatok-drugoi-fazi-ocinuvanna-dla-promislovogo-bezvizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327547-minekonomiki-zaavilo-pro-pocatok-drugoi-fazi-ocinuvanna-dla-promislovogo-bezvizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327547-minekonomiki-zaavilo-pro-pocatok-drugoi-fazi-ocinuvanna-dla-promislovogo-bezvizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327431-osadbank-vostanne-prodovziv-diu-platiznih-kartok-vnutrisno-peremisenih-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327431-osadbank-vostanne-prodovziv-diu-platiznih-kartok-vnutrisno-peremisenih-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327431-osadbank-vostanne-prodovziv-diu-platiznih-kartok-vnutrisno-peremisenih-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327431-osadbank-vostanne-prodovziv-diu-platiznih-kartok-vnutrisno-peremisenih-osib.html


 

Україна відкриває для агроекспорту ринки 

КНР, США, Венесуели 

Державна служба України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів 

направила в національні організації захисту 

рослин КНР, США,

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ЄСПЛ відхиляє 90% скарг проти України - 

експерт 

Україна посідає одну з лідерських позицій за 

кількістю подачі скарг проти держави до 

Європейського суду з прав людини, проте 
лише 10% із них визнавалися прийнятними на 

стадії попереднього розгляду, а 90% – 

відхилялися.

 

 

Джапарова запросила держави-члени ООН 

долучитися до Кримської платформи 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

України Еміне Джапарова запросила держави, 
які є членами ООН, приєднуватися до 

Кримської платформи. 

 

Як правильно подати заяву до ЄСПЛ, щоб її 

не відхилили – роз’яснення експерта 

У Європейському суді з прав людини 

орієнтовно 15-16% усіх поданих до ЄСПЛ заяв 

відхиляються через невідповідність вимогам 
щодо змісту та оформлення індивідуальної 

заяви до Європейського суду.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327488-ukraina-vidkrivae-dla-agroeksportu-rinki-knr-ssa-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327488-ukraina-vidkrivae-dla-agroeksportu-rinki-knr-ssa-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327287-ekspert-ukraina-sered-lideriv-za-kilkistu-skarg-proti-derzavi-do-espl-ale-90-iz-nih-vidhilaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327287-ekspert-ukraina-sered-lideriv-za-kilkistu-skarg-proti-derzavi-do-espl-ale-90-iz-nih-vidhilaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3327811-dzaparova-zaprosila-derzavicleni-oon-dolucitisa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3327811-dzaparova-zaprosila-derzavicleni-oon-dolucitisa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327797-ak-pravilno-podati-zaavu-do-espl-sob-ii-ne-vidhilili-rozasnenna-eksperta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327797-ak-pravilno-podati-zaavu-do-espl-sob-ii-ne-vidhilili-rozasnenna-eksperta.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Укрексімбанк побачив у діях журналістів 

«Схем» незаконне заволодіння інформацією 

АТ «Укрексімбанк» вбачає у діях журналістів 
програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» 

ознаки протиправного заволодіння 

інформацією, а також порушення етичних 

норм. 

 

НАБУ досліджує транзакції ПриватБанку, 

про які згадується у Pandora Papers 

Національне антикорупційне бюро досліджує 

усі фінансові транзакції ПриватБанку, про які 
згадується у матеріалі Міжнародного 

консорціуму журналістів.

 

 

В Україні завершили слідство у справі ще 

двох кримських суддів-зрадників 

Ще двоє колишніх українських «суддів» в 

окупованому Криму звинувачуються в 
державній зраді - обвинувальні акти стосовно 

них скеровано до суду. 

 

Столичних комунальників підозрюють у 

безпідставному нарахуванні 600 тисяч 

доплат 

У Києві директору і головному бухгалтеру 

комунального підприємства з обслуговування 
житлового фонду Дарницького району 

повідомили про підозру у безпідставному 

нарахуванні доплат на суму майже 600 тис. 

грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327402-ukreksimbank-pobaciv-u-diah-zurnalistiv-shem-nezakonne-zavolodinna-informacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327402-ukreksimbank-pobaciv-u-diah-zurnalistiv-shem-nezakonne-zavolodinna-informacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327455-nabu-doslidzue-tranzakcii-privatbanku-pro-aki-zgaduetsa-u-pandora-papers.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327455-nabu-doslidzue-tranzakcii-privatbanku-pro-aki-zgaduetsa-u-pandora-papers.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3327791-v-ukraini-zaversili-slidstvo-u-spravi-se-dvoh-krimskih-suddivzradnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3327791-v-ukraini-zaversili-slidstvo-u-spravi-se-dvoh-krimskih-suddivzradnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3327535-stolicnih-komunalnikiv-pidozruut-u-bezpidstavnomu-narahuvanni-600-tisac-doplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3327535-stolicnih-komunalnikiv-pidozruut-u-bezpidstavnomu-narahuvanni-600-tisac-doplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3327535-stolicnih-komunalnikiv-pidozruut-u-bezpidstavnomu-narahuvanni-600-tisac-doplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3327535-stolicnih-komunalnikiv-pidozruut-u-bezpidstavnomu-narahuvanni-600-tisac-doplat.html


 

У Польщі під час сімейної сварки загинула 

семирічна дитина з України 

У місті Тарнув на півдні Польщі під час 
сімейної сварки вранці у вівторок смертельно 

поранено ножем 7-річного хлопчика, 

громадянина України.

 

 

У столиці розслідують розкрадання коштів 

під час благоустрою Андріївського узвозу 

У Києві правоохоронці розслідують 
розкрадання коштів під час благоустрою 

Андріївського узвозу.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Російські маніпуляції 27 вересня - 3 жовтня: 

Тисяча й один фейк про “нацизм в Україні” 

Як в український інфопростір потрапляють 

російські наративи

 

 

Реалії та надії єдиного українського ліцею в 

Румунії 

Чим живе та на що сподівається Педагогічний 

ліцей імені Шевченка – освітній центр 

українців Мармарощини

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327549-u-polsi-pid-cas-simejnoi-svarki-zaginula-semiricna-ditina-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327549-u-polsi-pid-cas-simejnoi-svarki-zaginula-semiricna-ditina-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3327781-u-stolici-rozsliduut-rozkradanna-kostiv-pid-cas-blagoustrou-andriivskogo-uzvozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3327781-u-stolici-rozsliduut-rozkradanna-kostiv-pid-cas-blagoustrou-andriivskogo-uzvozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327454-rosijski-manipulacii-27-veresna-3-zovtna-tisaca-j-odin-fejk-pro-nacizm-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327454-rosijski-manipulacii-27-veresna-3-zovtna-tisaca-j-odin-fejk-pro-nacizm-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3327693-realii-ta-nadii-edinogo-ukrainskogo-liceu-v-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3327693-realii-ta-nadii-edinogo-ukrainskogo-liceu-v-rumunii.html


 

Вікенд на Миколаївщині: промисловий 

туризм, древні греки та трохи адреналіну 

Або яким може бути тур вихідного дня у 

міжсезоння

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

«Нова пошта» запускає власну 

авіакомпанію 

Група компаній «Нова пошта» запускає власну 
авіакомпанію, яка здійснюватиме доставку 

міжнародних вантажів. 

 

Стартував прийом творів на Шевченківську 

премію-2022 

Комітет з Національної премії України імені 

Тараса Шевченка розпочав прийом 

літературно-мистецьких творів на премію 2022 

року. 

 

 

Понад 50% українців не володіють 

цифровими навичками – експерти 

Понад 50% українців не володіють цифровими 
навичками, 12 млн українців не користуються 

сучасними смартфонами, через що не можуть 

користуватися додатками та сервісами, які 

були розроблені під час пандемії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3327603-vikend-na-mikolaivsini-promislovij-turizm-drevni-greki-ta-trohi-adrenalinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3327603-vikend-na-mikolaivsini-promislovij-turizm-drevni-greki-ta-trohi-adrenalinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327613-nova-posta-zapuskae-vlasnu-aviakompaniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327613-nova-posta-zapuskae-vlasnu-aviakompaniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3327579-startuvav-prijom-tvoriv-na-sevcenkivsku-premiu2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3327579-startuvav-prijom-tvoriv-na-sevcenkivsku-premiu2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327674-ponad-50-ukrainciv-ne-volodiut-cifrovimi-navickami-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327674-ponad-50-ukrainciv-ne-volodiut-cifrovimi-navickami-eksperti.html


 

Вийшла сьома серія історичного проєкту 

«10 Днів Незалежності України» ВІДЕО 

Вийшла сьома серія історичного проєкту "10 
Днів Незалежності України", присвячена 

епохальній події в новітній українській історії 

— проголошенню незалежності України 24 

серпня 1991 року.

 

 

У Німеччині з’явився мурал із харківським 

школярем, загиблим в теракті біля Палацу 

спорту 

Харківський художник Андрій Пальваль, 

відомий своїми муралами, намалював на 

будівлі у місті Вісбаден (столиця федеральної 

землі Гессен) школяра Данила Дідика, який 
загинув у 2015 році внаслідок теракту біля 

Палацу спорту в Харкові. 

 

П’ятий кінофестиваль Kharkiv MeetDocs 

оголосив переможців ФОТО 

П’ятий Міжнародний кінофестиваль Kharkiv 
MeetDocs, що проходив 26 вересня - 2 жовтня, 

оголосив переможців конкурсних програм та 

пітчингу. 

 

На Закарпатті масово квітне пізньоцвіт 

осінній ФОТО 

У Закарпатській області масово квітне 
пізньоцвіт осінній – галявини із фіолетовими 

квітами, схожими на крокуси, можна зустріти 

вздовж річок та доріг, та навіть біля старих 

монастирів.
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