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ТОП 

 

Зеленський зустрівся з президентом 

Німеччини 

Президент Володимир Зеленський зустрівся з 

Федеральним президентом Німеччини 

Франком-Вальтером Штайнмаєром і подякував 

за підтримку України на найвищому рівні.

 

 

Президент про «Бабин Яр»: Це - місце, яке 

Господь покинув назавжди, а диявол оминає 

стороною 

Найжахливішим у подіях, що сталися у Києві 

за часів нацистської окупації, є те, що все це 

було реальністю.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328472-zelenskij-zustrivsa-z-prezidentom-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328472-zelenskij-zustrivsa-z-prezidentom-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328537-prezident-pro-babin-ar-ce-misce-ake-gospod-pokinuv-nazavzdi-a-diavol-ominae-storonou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328537-prezident-pro-babin-ar-ce-misce-ake-gospod-pokinuv-nazavzdi-a-diavol-ominae-storonou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328537-prezident-pro-babin-ar-ce-misce-ake-gospod-pokinuv-nazavzdi-a-diavol-ominae-storonou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328537-prezident-pro-babin-ar-ce-misce-ake-gospod-pokinuv-nazavzdi-a-diavol-ominae-storonou.html


 

Ясько розповіла, як підтримує зв’язок із 

Саакашвілі у в’язниці 

Народний депутат України від парламентської 
фракції «Слуга народу» Ліза Ясько, яка 

нещодавно оголосила про відносини з пізніше 

затриманим у Грузії експрезидентом цієї 

країни Міхеілом Саакашвілі, заявила, що не 

планує переїжджати до Грузії. 

 

Венедіктова підписала підозру Труханову 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

підписала повідомлення про підозру міському 

голові Одеси Геннадію Труханову і ряду 
посадовців міста у межах розслідування 

кримінального провадження.

 

 

Справу про напад на «Схеми» в 

Укрексімбанку перекваліфікували - стаття 

передбачає до 5 років 

Працівники поліції внесли у ЄРДР відомості 
щодо інциденту з нападом на журналістів 

програми “Схеми” за ознаками злочину, 

передбаченого 

 

 

Я поселив водія КамАЗа у себе на дачі та 

поставив прослушку - Микола Степаненко 

20 років займається справою про вбивство 

Чорновола ІНТЕРВ'Ю 

рава В’ячеслава Чорновола залишається 
однією з найбільш резонансних в історії 
новітньої України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328152-asko-rozpovila-ak-pidtrimue-zvazok-iz-saakasvili-u-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328152-asko-rozpovila-ak-pidtrimue-zvazok-iz-saakasvili-u-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328195-venediktova-pidpisala-pidozru-truhanovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328195-venediktova-pidpisala-pidozru-truhanovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328236-spravu-pro-napad-na-shemi-v-ukreksimbanku-perekvalifikuvali-statta-peredbacae-do-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328236-spravu-pro-napad-na-shemi-v-ukreksimbanku-perekvalifikuvali-statta-peredbacae-do-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328236-spravu-pro-napad-na-shemi-v-ukreksimbanku-perekvalifikuvali-statta-peredbacae-do-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328236-spravu-pro-napad-na-shemi-v-ukreksimbanku-perekvalifikuvali-statta-peredbacae-do-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327302-mikola-stepanenko-politik-clen-nru-akij-20-rokiv-zajmaetsa-spravou-pro-vbivstvo-cornovola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327302-mikola-stepanenko-politik-clen-nru-akij-20-rokiv-zajmaetsa-spravou-pro-vbivstvo-cornovola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327302-mikola-stepanenko-politik-clen-nru-akij-20-rokiv-zajmaetsa-spravou-pro-vbivstvo-cornovola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327302-mikola-stepanenko-politik-clen-nru-akij-20-rokiv-zajmaetsa-spravou-pro-vbivstvo-cornovola.html


 

В Україні офіційно підтвердили випадок 

поліомієліту в маленької дитини 

В Україні офіційно підтверджено випадок 
захворювання на поліомієліт у маленької 

дитини з Рівненської області. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Штайнмаєр про Другу світову: Україна і 

Німеччина повинні разом заповнювати «білі 

плями» ФОТО 

Корюківська трагедія 1943 року є однією з 

"білих плям" в історії Другої світової війни, і 

заповнювати її український та німецький 

народи мають разом. 

 

 

Україна та ще три країни приєдналися до 

продовження санкцій ЄС проти Росії 

Окрім самої України, ще три європейські 

країни приєдналися до санкцій Євросоюзу 

проти Росії за дії проти територіальної 
цілісності, суверенітету та незалежності 

України. 

 

 

Кулеба каже, що відкритий до складної 

розмови з Сійярто 

Україна готова до переговорів з Угорщиною з 

приводу складних українсько-угорських 

питань. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328324-v-ukraini-oficijno-pidtverdili-vipadok-poliomielitu-v-malenkoi-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328324-v-ukraini-oficijno-pidtverdili-vipadok-poliomielitu-v-malenkoi-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328330-stajnmaer-pro-drugu-svitovu-ukraina-i-nimeccina-povinni-razom-zapovnuvati-bili-plami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328330-stajnmaer-pro-drugu-svitovu-ukraina-i-nimeccina-povinni-razom-zapovnuvati-bili-plami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328330-stajnmaer-pro-drugu-svitovu-ukraina-i-nimeccina-povinni-razom-zapovnuvati-bili-plami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328330-stajnmaer-pro-drugu-svitovu-ukraina-i-nimeccina-povinni-razom-zapovnuvati-bili-plami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327977-ukraina-ta-se-tri-kraini-priednalisa-do-prodovzenna-sankcij-es-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3327977-ukraina-ta-se-tri-kraini-priednalisa-do-prodovzenna-sankcij-es-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328245-kuleba-kaze-so-vidkritij-do-skladnoi-rozmovi-z-sijarto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328245-kuleba-kaze-so-vidkritij-do-skladnoi-rozmovi-z-sijarto.html


 

Україна захищатиме Саакашвілі як будь-

якого іншого свого громадянина – Кулеба 

Затриманий у Грузії Міхеіл Саакашвілі як 
громадянин України отримає повну підтримку 

і захист з боку українських консульських 

служб. 

 

Данілов показав естонським урядовцям 

інформаційно-аналітичну систему «СОТА» 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

Олексій Данілов презентував урядовій 
делегації Естонської Республіки інформаційно-

аналітичну систему «СОТА», розроблену та 

введену в експлуатацію фахівцями Апарату 

РНБО. 

 

Українське генконсульство у Вроцлаві 

відкриють до кінця року – Кулеба 

У Польщі до кінця 2021 року запрацює ще 
одне Генеральне консульство України – у місті 

Вроцлав.

 

 

В Україні відкрили офіс Єврейського 

національного фонду 

У Києві в середу відбулася урочиста церемонія 

відкриття українського офісу найстарішого в 
світі Єврейського національного фонду (KKL-

JNF). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328193-ukraina-zahisatime-saakasvili-ak-budakogo-insogo-svogo-gromadanina-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328193-ukraina-zahisatime-saakasvili-ak-budakogo-insogo-svogo-gromadanina-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328393-danilov-pokazav-estonskim-uradovcam-informacijnoanaliticnu-sistemu-sota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328393-danilov-pokazav-estonskim-uradovcam-informacijnoanaliticnu-sistemu-sota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3328121-ukrainske-genkonsulstvo-u-vroclavi-vidkriut-do-kinca-roku-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3328121-ukrainske-genkonsulstvo-u-vroclavi-vidkriut-do-kinca-roku-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328476-v-ukraini-vidkrili-ofis-evrejskogo-nacionalnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328476-v-ukraini-vidkrili-ofis-evrejskogo-nacionalnogo-fondu.html


 

Арешт судна з наркотиками: українцю у 

Франції надали адвоката і перекладача 

У МЗС України підтвердили, що 4 жовтня 
правоохоронні органи Франції затримали 

поблизу міста Дюнкерк екіпаж судна M/V 

TRUDY за підозрою у

 

КОРОНАВІРУС 

 

До «помаранчевої» зони карантину віднесли 

11 областей ТАБЛИЦЯ  

Станом на 6 жовтня у помаранчевій зоні 
епідемічної небезпеки перебувають 11 

регіонів.  

 

Штаб з ліквідації наслідків COVID-19 знову 

працюватиме цілодобово 

Штаб з питань протидії коронавірусу 

поновлює цілодобовий режим роботи.

 

 

Кілька областей можуть потрапити до 

«червоної» зони — Шмигаль 

Найближчими днями кілька областей України 
можуть потрапити до червоної зони 

епідемічної небезпеки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328255-arest-sudna-z-narkotikami-ukraincu-u-francii-nadali-advokata-i-perekladaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328255-arest-sudna-z-narkotikami-ukraincu-u-francii-nadali-advokata-i-perekladaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3327988-do-pomarancevoi-zoni-karantinu-vidnesli-11-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3327988-do-pomarancevoi-zoni-karantinu-vidnesli-11-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328455-stab-z-likvidacii-naslidkiv-covid19-znovu-pracuvatime-cilodobovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328455-stab-z-likvidacii-naslidkiv-covid19-znovu-pracuvatime-cilodobovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328208-kilka-oblastej-mozut-potrapiti-do-cervonoi-zoni-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328208-kilka-oblastej-mozut-potrapiti-do-cervonoi-zoni-smigal.html


 

Вчені пояснили причину появи «ковідних 

пальців» 

Вчені пояснили, чому у деяких хворих на 
коронавірус з'являються опіки, схожі на 

обмороження, на пальцях ніг і навіть на 

пальцях рук. 

 

 

За добу вакцинувалися понад 117 тисяч 

людей – МОЗ 

Упродовж доби щеплення проти COVID-19 

отримали 117 234 особи. 

 

УКРАЇНА 

 

Відкликанням Разумкова у Раді 

«керуватиме» Гетманцев 

Голова Комітету Верховної Ради з питань 
фінансів, податкової та митної політики 

Данило Гетманцев головуватиме на засіданні 

парламенту 7 жовтня під час розгляду питання 
про відкликання Дмитра Разумкова з посади 

Голови ВР. 

 

 

Зеленський призначив голову Сватівської 

РДА на Луганщині 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Олега Сліпця на посаду голови Сватівської 
районної державної адміністрації Луганської 

області. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327963-vceni-poasnili-pricinu-poavi-kovidnih-palciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327963-vceni-poasnili-pricinu-poavi-kovidnih-palciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327943-za-dobu-vakcinuvalisa-se-117-234-ludini-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327943-za-dobu-vakcinuvalisa-se-117-234-ludini-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328126-na-zasidanni-radi-pid-cas-rozgladu-vidklikanna-razumkova-golovuvatime-getmancev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328126-na-zasidanni-radi-pid-cas-rozgladu-vidklikanna-razumkova-golovuvatime-getmancev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328527-zelenskij-priznaciv-golovu-svativskoi-rda-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328527-zelenskij-priznaciv-golovu-svativskoi-rda-na-lugansini.html


 

Уряд звільнив заступника Уруського 

Кабінет Міністрів звільнив з посади 

заступника міністра з питань стратегічних 
галузей промисловості Геннадія 

Данішевського. 

 

 

Влада жорстко реагуватиме на будь-які 

випадки антисемітизму — Єрмак 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

вважає за необхідне поглиблювати відносини 
між Україною та Національною коаліцією на 

підтримку 

 

Довибори в Раду: ЦВК затвердила форму та 

колір бюлетенів 

Центральна виборча комісія затвердила форму, 

колір і текст виборчих бюлетенів з проміжних 

виборів народних депутатів України 31 жовтня 

2021

 

 

Залужний відвідав передові позиції у зоні 

ООС ФОТО 

Головнокомандувач Збройних сил України 

генерал-лейтенант Валерій Залужний разом із 

командувачем Об’єднаних сил Олександром 

Павлюком

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328263-urad-zvilniv-zastupnika-uruskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328263-urad-zvilniv-zastupnika-uruskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328368-vlada-zorstko-reaguvatime-na-budaki-vipadki-antisemitizmu-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328368-vlada-zorstko-reaguvatime-na-budaki-vipadki-antisemitizmu-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328512-dovibori-v-radu-cvk-zatverdila-formu-ta-kolir-buleteniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328512-dovibori-v-radu-cvk-zatverdila-formu-ta-kolir-buleteniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3328459-zaluznij-vidvidav-peredovi-pozicii-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3328459-zaluznij-vidvidav-peredovi-pozicii-u-zoni-oos.html


 

У Сєвєродонецьку 14 жовтня проведуть 

військовий парад 

Військовий парад і виставка військової техніки 
пройдуть у Сєверодонецьку в День захисників 

та захисниць України 14 жовтня. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Світовий банк покращив прогноз зростання 

ВВП України на наступні два роки 

Світовий банк залишив прогноз зростання 
валового внутрішнього продукту України у 

2021 році на рівні 3,8%, проте покращив його 

на наступні два роки. 

 

Кабмін схвалив зміни до Митного тарифу 

України 

Кабінет Міністрів схвалив зміни до Митного 

тарифу України стосовно уніфікації ставок 

ввізного мита.

 

 

Макогон: Жодних винятків на застосування 

європейських нормативів до Nord Stream 2 

не має бути 

Беззастережне застосування європейських 

нормативів до "Північного потоку - 2" 

унеможливить використання Росією газу як 

зброї.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328401-u-severodonecku-14-zovtna-provedut-vijskovij-parad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328401-u-severodonecku-14-zovtna-provedut-vijskovij-parad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328279-svitovij-bank-pokrasiv-prognoz-zrostanna-vvp-ukraini-na-nastupni-dva-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328279-svitovij-bank-pokrasiv-prognoz-zrostanna-vvp-ukraini-na-nastupni-dva-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328305-urad-shvaliv-zmini-do-mitnogo-tarifu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328305-urad-shvaliv-zmini-do-mitnogo-tarifu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328268-makogon-zodnih-vinatkiv-na-zastosuvanna-evropejskih-normativiv-do-nord-stream-2-ne-mae-buti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328268-makogon-zodnih-vinatkiv-na-zastosuvanna-evropejskih-normativiv-do-nord-stream-2-ne-mae-buti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328268-makogon-zodnih-vinatkiv-na-zastosuvanna-evropejskih-normativiv-do-nord-stream-2-ne-mae-buti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328268-makogon-zodnih-vinatkiv-na-zastosuvanna-evropejskih-normativiv-do-nord-stream-2-ne-mae-buti.html


 

МАУ цьогоріч скоротила кількість 

регулярних рейсів на 8% 

Українська авіакомпанія «Міжнародні 
Авіалінії України» за січень-вересень 2021 

року виконала 8259 регулярних рейсів, що на 

8% менше, ніж минулого року та на 80% 

менше у порівнянні з 2019 роком. 

 

В Україні з 1 грудня мінімальна пенсія 

зросте до 2600 гривень 

Мінімальна пенсія в Україні зросте з 1 грудня 

до 2600 гривень, для цього Кабінет Міністрів 

збільшив фінансування Пенсійного фонду. 

 

 

Цьогорічний урожай соняшника може 

перевищити 15 мільйонів тонн 

В Українському клубі аграрного бізнесу 

(УКАБ) прогнозують, що цьогорічний урожай 
соняшнику сягне 15,1 млн тонн, що на 15% 

більше, ніж торік.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти у Криму запроторили 

українського політв’язня Захтея у карцер 

Українського політв’язня Андрія Захтея 
помістили на 10 діб у карцер виправної колонії 

суворого режиму №1 Сімферополя у 

тимчасово окупованому Криму. 
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За відмову служити в армії РФ окупанти 

завели на кримчан ще дев'ять справ 

В окупованому Криму у вересні було 
зафіксовано 9 нових кримінальних справ проти 

кримчан, які відмовляються служити в 

російській армії, а з початку окупації таких 

уже 267.

 

 

Росія не допустила Аріфмеметова до суду, де 

проти нього виступав таємний свідок 

Російський суд, який видалив політв'язня 
Османа Аріфмеметова із залу суду «за 

порушення регламенту», відмовив йому у праві 

бути присутнім на черговому засіданні, де 

проти нього свідчив таємний свідок.

 

 

Денісова відвідала засуджених у Греції 

українців 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова під час робочого візиту до 

Грецької Республіки відвідала 14 засуджених 
громадян України, які відбувають покарання в 

пенітенціарному закладі біля міста Нафпліон.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Голова Укрексімбанку склав повноваження 

на час розслідування 

Голова правління Укрексімбанку Євген 

Мецгер заявляє, що складає повноваження на 

час проведення слідчих дій Національною 

поліцією та внутрішньої перевірки в банку.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3328447-za-vidmovu-sluziti-v-armii-rf-okupanti-zaveli-na-krimcan-se-devat-sprav.html
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Венедіктова зреагувала на «безумство» в 

Укрексімбанку: розслідування, підозра, суд і 

вирок 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

заявляє, що наслідком протиправних дій щодо 

журналістів «Радіо Свобода» в кабінеті голови 

правління Укрексімбанку мають стати 
справедливе та ефективне розслідування, 

підозра, передача в суд і вирок. 

 

Напад на «Схеми»: силовики прийшли в 

Укрексімбанк вручити дві підозри 

Правоохоронці прийшли до Укрексімбанку, 
щоб вручити повідомлення про підозру 

фігурантам кримінальної справи щодо 

перешкоджання професійній діяльності 

журналістів програми "Схеми". 

 

Мецгер вибачився перед журналістами – 

«стрес не виправдання» 

Голова правління Укрексімбанку Євген 

Мецгер перепросив працівників видання 
«Схеми» Кирила Овсяного та Олександра 

Мазура за свою поведінку.  

 

Підозра Труханову: у НАБУ уточнили 

деталі справи 

У справі щодо махінацій із землею в Одесі 

фігурують 16 осіб, а розмір збитків сягає 689 

млн грн.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328095-venediktova-zreaguvala-na-bezumstvo-v-ukreksimbanku-rozsliduvanna-pidozra-sud-i-virok.html
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Апеляційний суд залишив Семенченка під 

вартою 

Київський апеляційний суд залишив під 
вартою колишнього народного депутата 

Семена Семенченка. 

 

Посадовця «Київпастрансу» підозрюють у 

привласненні понад трьох мільйонів 

У Києві повідомили про підозру начальнику 

служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП 
«Київпастранс», який завдав понад 3 млн грн 

збитків на охороні об’єктів.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Постріли з фейкомета: реакція Росії на 

навчання Україна-НАТО АНАЛІТИКА 

Рівень фантастичності звинувачень з боку РФ 

щодо навчань «Об’єднані зусилля - 2021» 

досяг рівня 2014 року

 

 

Українська Кубань Олександра Кошиця 

"Ми теж запорожці, й діди наші були 

запорожцями", – твердили композиторові 

кубанські козаки

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328468-apelacijnij-sud-zalisiv-semencenka-pid-vartou.html
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Грант на варення: як «смачний» бізнес став 

на ноги 

Ківі з полуницею, диня з часником і огірки 
«по-американськи» – знадобився рік і $3000, 

щоб вони з’явилися на кухні крафтової 

виробниці смаколиків

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Серія «Перлини Києва» №5: парк 

Шевченка ІНФОГРАФІКА 

Без парку Шевченка Київ уявити неможливо. 
Але особлива його пора – жовтень, золота 

осінь. Навідайтесь туди обов’язково, коли 

зможете.

 

 

Номерні знаки: українці можуть вибрати 

«щасливі та улюблені цифри» онлайн 

В Україні з 5 жовтня перелік наявних 
державних номерних знаків — і платних, і 

безкоштовних, - можна вибрати онлайн без 

зайвих ускладнень і посередників.

 

 

Доповнена реальність, 5G-технології та 

голографічні відеодзвінки - Huawei road 

show у Києві ФОТО 

Компанія Huawei презентувала у Києві 

інноваційну пересувну демозону, де можна 
було ознайомитися з практичним 

застосуванням новітніх технологій, як-от 5G, 

штучний інтелект та хмарні обчислення. 
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Український паспорт – на 38 місці за 

«мобільністю» у світі ТАБЛИЦЯ  

Український закордонний паспорт посідає 38-
му позицію у міжнародному рейтингу Індексу 

паспортів від компанії Henley&Partners. 

 

Перша скрипка Берлінської філармонії 

дасть концерт у Києві 

Перша скрипка Берлінської філармонії та 

всесвітньо відомий соліст-скрипаль Дайшин 

Кашімото і оркестр New Era Orchestra 

(Україна) дадуть спільний концерт в Києві. 

 

Стародавні кримськотатарські пісні 

оживлять у проєкті «Емєль» 

Стародавні кримськотатарські пісні оживуть у 

сучасному звучанні в новому 
культурологічному проєкті «Емєль», 

учасниками якого, крім носіїв

 

 

Співавторами нобелівського лауреата з хімії 

є науковці з університету Шевченка 

Науковці з Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка є 
співавторами нобелівського лауреата з хімії 

2021 року Бенджаміна Ліста.
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Ломаченко і Коммі домовились про бій 11 

грудня 

Обидва боксери програли свої чемпіонські 

пояси Теофімо Лопесу.
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