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ТОП 

 

Знайомтесь: Руслан Стефанчук – новий 

голова Верховної Ради України ІНФОГ РАФІКА  

Знайомтесь: Руслан Стефанчук – новий голова 

Верховної Ради України

 

Поліція розглядає дві версії смерті 

Полякова 

У поліції розглядають дві версії смерті 

народного депутата Антона Полякова — це 
хронічне захворювання і отруєння невідомою 

речовиною.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3329813-znajomtes-ruslan-stefancuk-novij-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3329813-znajomtes-ruslan-stefancuk-novij-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329784-policia-rozgladae-dvi-versii-smerti-polakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329784-policia-rozgladae-dvi-versii-smerti-polakova.html


 

Медведчуку оголосили нову підозру про 

держзраду та сприяння тероризму 

Нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку 

оголосили ще одну підозру у державній зраді. 

 

Коли, кого, що і як можна знімати 
ІНФОГРАФІКА 

4 жовтня на журналістів програми «Схеми» 

напали в державному Укрексімбанку під час 

запису інтерв'ю з головою правління. 
Розпочате кримінальне провадження. Тож 

розберемося коли можна знімати, а коли ні. 

 

 

Укрінформ наступного року прийматиме 

Генасамблею Євроальянсу інформагентств 

у Києві 

У Відні відбулася генеральна асамблея 

Європейського альянсу інформаційних 
агентств (European Alliance of News Agencies, 

EANA), в якому Україну представляє 

Укрінформ.

 

 

«Кристалічна стіна плачу», відставка 

Разумкова і погляд гадюки ФОТО ТИЖНЯ 

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

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329878-medvedcuku-ogolosili-se-odnu-pidozru-u-derzzradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329878-medvedcuku-ogolosili-se-odnu-pidozru-u-derzzradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3329612-koli-kogo-so-i-ak-mozna-znimati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3329612-koli-kogo-so-i-ak-mozna-znimati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329671-ukrinform-nastupnogo-roku-prijmatime-genasambleu-evroalansu-informagentstv-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329671-ukrinform-nastupnogo-roku-prijmatime-genasambleu-evroalansu-informagentstv-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329671-ukrinform-nastupnogo-roku-prijmatime-genasambleu-evroalansu-informagentstv-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329671-ukrinform-nastupnogo-roku-prijmatime-genasambleu-evroalansu-informagentstv-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329747-kristalicna-stina-placu-vidstavka-razumkova-i-poglad-gaduki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329747-kristalicna-stina-placu-vidstavka-razumkova-i-poglad-gaduki.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС рішуче відкидає, що Росія є 

«посередником» конфлікту на сході України 
ЗАЯВА 

З підписанням Мінських домовленостей Росія 
взяла на себе зобов’язання щодо мирного 

врегулювання конфлікту, тому її намагання 

легітимізувати так звані "народні республіки" 

на Сході України є неконструктивними. 

 

 

Єрмак обговорив із заступницею помічника 

держсекретаря США загрози від Nord 

Stream 2 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 
обговорив із заступницею помічника 

державного секретаря США з питань Європи 

та Євразії Робін Данніган загрози в 

енергетичній галузі, які становить «Північний 

потік – 2». 

 

Україна vs Росія: Зеленський затвердив 

делегацію в Гаагу на слухання «морської» 

справи 

Президент Володимир Зеленський затвердив 
склад делегації для участі у слуханнях 

Арбітражного трибуналу з морського права у 

справі України проти

 

 

Штати в ОБСЄ: прогрес на сході України 

залежить від політичної волі Росії 

США очікують, що Росія проявить політичну 
волю, необхідну для мирного врегулювання 

розпочатого нею збройного конфлікту на сході 

України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329710-es-risuce-vidkidae-so-rosia-e-poserednikom-konfliktu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329710-es-risuce-vidkidae-so-rosia-e-poserednikom-konfliktu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329710-es-risuce-vidkidae-so-rosia-e-poserednikom-konfliktu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329710-es-risuce-vidkidae-so-rosia-e-poserednikom-konfliktu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329911-ermak-obgovoriv-iz-zastupniceu-pomicnika-derzsekretara-ssa-zagrozi-vid-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329911-ermak-obgovoriv-iz-zastupniceu-pomicnika-derzsekretara-ssa-zagrozi-vid-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329911-ermak-obgovoriv-iz-zastupniceu-pomicnika-derzsekretara-ssa-zagrozi-vid-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329911-ermak-obgovoriv-iz-zastupniceu-pomicnika-derzsekretara-ssa-zagrozi-vid-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3329882-ukraina-vs-rosia-zelenskij-zatverdiv-delegaciu-v-gaagu-na-sluhanna-morskoi-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3329882-ukraina-vs-rosia-zelenskij-zatverdiv-delegaciu-v-gaagu-na-sluhanna-morskoi-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3329882-ukraina-vs-rosia-zelenskij-zatverdiv-delegaciu-v-gaagu-na-sluhanna-morskoi-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3329882-ukraina-vs-rosia-zelenskij-zatverdiv-delegaciu-v-gaagu-na-sluhanna-morskoi-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329673-stati-v-obse-progres-na-shodi-ukraini-zalezit-vid-politicnoi-voli-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329673-stati-v-obse-progres-na-shodi-ukraini-zalezit-vid-politicnoi-voli-rosii.html


 

Україна є однією з трьох країн, на які Росія 

здійснює найбільше кібератак – Microsoft 

Першими трьома країнами, на які 
здійснювалися російські кібератаки з липня 

2020 року до червня 2021 року, були США, 

Україна та Велика Британія. 

 

Україна співпрацюватиме з США у 

збереженні пам'яток єврейської спадщини 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко обговорив зі спеціальною 
посланницею США з питань Голокосту Еллен 

Джермейн питання збереження пам’яток 

єврейської культурно-історичної спадщини.

 

 

Кулеба і Чавушоглу у Львові вшанували 

пам’ять Героїв Небесної Сотні ФОТО 

Міністри закордонних справ України і 

Туреччини Дмитро Кулеба та Мевлют 
Чавушоглу у Львові вшанували пам’ять Героїв 

Небесної Сотні.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Українцям пропонують дві схеми 

комбінування вакцин проти коронавірусу 
ІНФОГРАФІКА 

В Україні, як і в багатьох інших країнах, 
дозволено у певних випадках комбінувати різні 

вакцини проти COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329629-ukraina-e-odnieu-z-troh-krain-na-aki-rosia-zdijsnue-najbilse-kiberatak-microsoft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329629-ukraina-e-odnieu-z-troh-krain-na-aki-rosia-zdijsnue-najbilse-kiberatak-microsoft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329869-ukraina-spivpracuvatime-z-ssa-u-zberezenni-pamatok-evrejskoi-spadsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329869-ukraina-spivpracuvatime-z-ssa-u-zberezenni-pamatok-evrejskoi-spadsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329736-kuleba-i-cavusoglu-u-lvovi-vsanuvali-pamat-geroiv-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329736-kuleba-i-cavusoglu-u-lvovi-vsanuvali-pamat-geroiv-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329760-ukraincam-proponuut-dvi-shemi-kombinuvanna-vakcin-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329760-ukraincam-proponuut-dvi-shemi-kombinuvanna-vakcin-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329760-ukraincam-proponuut-dvi-shemi-kombinuvanna-vakcin-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329760-ukraincam-proponuut-dvi-shemi-kombinuvanna-vakcin-proti-koronavirusu.html


 

Важко дихати, а не дихати страшно: 

репортаж із ковідної реанімації ФОТО 

Запорізька облінфекційка наразі заповнена 

хворими з коронавірусом майже на 100%

 

 

16 тисяч ковід-інфікованих: потрібні 

жорсткі заходи 

З низьким рівнем вакцинації населення 

України не може розраховувати на «поблажку» 

від ковіда. Румунія тому приклад

 

 

В Україні є близько шести мільйонів доз 

вакцини CoronaVac - МОЗ 

В Україні понад 2 млн людей отримали 

щеплення вакциною CoronaVac, в країні наявні 

близько 6 млн доз препарату.

 

 

В Україні повністю вакциновані вже 6 

мільйонів людей ІНФОГРАФІКА 

В Україні двома дозами вакцини проти 

COVID-19 щеплено понад 6 мільйонів осіб.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3329670-vazko-dihati-a-ne-dihati-strasno-reportaz-iz-kovidnoi-reanimacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3329670-vazko-dihati-a-ne-dihati-strasno-reportaz-iz-kovidnoi-reanimacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329426-15-tisac-kovidinfikovanih-potribni-zorstki-zahodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329426-15-tisac-kovidinfikovanih-potribni-zorstki-zahodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329856-v-ukraini-e-blizko-sesti-miljoniv-doz-vakcini-coronavac-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329856-v-ukraini-e-blizko-sesti-miljoniv-doz-vakcini-coronavac-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329485-v-ukraini-povnistu-vakcinovani-vze-6-miljoniv-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329485-v-ukraini-povnistu-vakcinovani-vze-6-miljoniv-ludej.html


 

У Харкові для прийому COVID-хворих 

відкрили лікарню Укрзалізниці 

Харківська клінічна лікарня на залізничному 
транспорті №2, де є 200 ліжок, 7 жовтня 

почала приймати хворих на коронавірус.

 

УКРАЇНА 

 

«Слугу» Третьякову просять відсторонити 

від п’яти засідань за слова про смерть 

колеги 

Усі парламентські фракції та депутатські групи 

звернулися до Комітету Верховної Ради з 

питань Регламенту, депутатської етики та 

організації роботи 

 

Голова Верховного Суду Данішевська йде з 

посади 

Голова Верховного Суду Валентина 

Данішевська йде у відставку. 

 

 

«Слуги» визначатимуться з кадровими 

змінами в уряді 18 жовтня – Арахамія 

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній 

Раді визначатиметься щодо кадрових змін у 

Кабінеті Міністрів на засіданні 18 жовтня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3329873-u-harkovi-dla-prijomu-covidhvorih-vidkrili-likarnu-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3329873-u-harkovi-dla-prijomu-covidhvorih-vidkrili-likarnu-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329655-slugu-tretakovu-prosat-vidstoroniti-vid-pati-zasidan-za-slova-pro-smert-kolegi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329655-slugu-tretakovu-prosat-vidstoroniti-vid-pati-zasidan-za-slova-pro-smert-kolegi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329655-slugu-tretakovu-prosat-vidstoroniti-vid-pati-zasidan-za-slova-pro-smert-kolegi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329655-slugu-tretakovu-prosat-vidstoroniti-vid-pati-zasidan-za-slova-pro-smert-kolegi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329622-golova-verhovnogo-sudu-danisevska-jde-z-posadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329622-golova-verhovnogo-sudu-danisevska-jde-z-posadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329589-slugi-viznacatimutsa-z-kadrovimi-zminami-v-uradi-18-zovtna-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329589-slugi-viznacatimutsa-z-kadrovimi-zminami-v-uradi-18-zovtna-arahamia.html


 

У зоні ООС – шість порушень «тиші», тяжко 

поранений український воїн 

Сьогодні в районі проведення операції 
Об’єднаних сил станом на 17:00 збройні 

формування Російської Федерації 6 разів 

порушили режим припинення

 

ЕКОНОМІКА 

 

Ставки кредитування для бізнесу зараз на 

історично найнижчому рівні – Рожкова 

Наразі ставки за кредитами для бізнесу мають 

історично найнижчий рівень. 

 

 

«Антонов» спростовує, що систематично 

переплачує при заправці літаків ВІДЕО 

Інформація журналістів про те, що ДП 

«Антонов» систематично переплачує за 

заправку своїх літаків, які здійснюють 

вантажні перевезення на замовлення по всьому 

світу, не відповідає дійсності.

 

 

Німецька Баварія зацікавлена в постачанні 

водню з України 

Україна та Німеччина готові до поглиблення 

співробітництва в сфері розроблення та 

впровадження водневих технологій, а також 

можливого постачання водню до Баварії. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3329880-u-zoni-oos-sist-porusen-tisi-tazko-poranenij-ukrainskij-voin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3329880-u-zoni-oos-sist-porusen-tisi-tazko-poranenij-ukrainskij-voin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329688-stavki-kredituvanna-dla-biznesu-zaraz-na-istoricno-najnizcomu-rivni-rozkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329688-stavki-kredituvanna-dla-biznesu-zaraz-na-istoricno-najnizcomu-rivni-rozkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329876-antonov-sprostovue-so-sistematicno-pereplacue-pri-zapravci-litakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329876-antonov-sprostovue-so-sistematicno-pereplacue-pri-zapravci-litakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329721-nimecka-bavaria-zacikavlena-v-postacanni-vodnu-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329721-nimecka-bavaria-zacikavlena-v-postacanni-vodnu-z-ukraini.html


 

Пасажирські перевезення: Укрзалізниця 

презентувала стратегію співпраці з Deutsche 

Bahn 

"Укрзалізниця" та компанія Deutsche Bahn 

Engineering & Consulting презентували 

стратегію співпраці з удосконалення 

залізничних пасажирських перевезень в 

Україні. 

 

Генеруючі компанії «зривають» графік 

накопичення вугілля - Міненерго 

Виробники електроенергії не дотримуються 

графіків постачання та накопичення вугілля: за 
липень - вересень відставання від графіка 

становило близько 1 млн тонн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти помістили заступника голови 

Меджлісу Джелялова в психлікарню - 

адвокат 

Першого заступника голови Меджлісу 
кримськотатарського народу Нарімана 

Джелялова перевели із СІЗО, де він 

утримувався останній місяць, у відділення 

психіатричної лікарні. 

 

В окупованому Криму продовжують 

штрафувати за участь у мітингу біля будівлі 

ФСБ 

У п'ятницю в окупованому Криму «суди» 

продовжили штрафувати учасників стихійних 
зборів біля будівлі ФСБ на бульварі Франка в 

Сімферополі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329934-pasazirski-perevezenna-ukrzaliznica-prezentuvala-strategiu-spivpraci-z-deutsche-bahn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329934-pasazirski-perevezenna-ukrzaliznica-prezentuvala-strategiu-spivpraci-z-deutsche-bahn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329934-pasazirski-perevezenna-ukrzaliznica-prezentuvala-strategiu-spivpraci-z-deutsche-bahn.html
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Провокації і стукацтво: у Меджлісі 

розповіли про обстановку в окупованому 

Криму 

У тимчасово окупованому Криму навіть прості 

люди, які не виявляють політичної активності, 

перебувають під постійним контролем.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Прокуратура проситиме арешту 

Медведчука, застава – мільярд 

Прокуратура проситиме суд обрати нардепу 

від ОПЗЖ Віктору Медведчуку запобіжний 
захід у вигляді арешту з альтернативою застави 

у 1 мільярд гривень.

 

Напад на «Схеми»: охоронцю 

Укрексімбанку повідомили про підозру 

Працівнику охорони Укрексімбанку 

повідомили про підозру у перешкоджанні 

роботі журналістів та умисному вчиненні 

насильницьких дій.

 

 

Що відомо про чоловіка, який був із 

Поляковим напередодні смерті 

Чоловік на прізвище Джамбулатов, який був 

разом із народним депутатом Антоном 
Поляковим у вечір, що передував його смерті, 

не є фігурантом санкційного списку Ради 

нацбезпеки і оборони.
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Суд у справі Труханова взяв перерву до 

понеділка 

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву 
до 11 жовтня в засіданні з розгляду клопотання 

про обрання запобіжного заходу міському 

голові Одеси Геннадію Труханову. 

 

Саакашвілі схуд на 12 кілограмів за час 

голодування у в’язниці - адвокат 

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який 

утримується з 1 жовтня у в'язниці, за вісім днів 

голодування схуд на 12 кілограмів.

 

 

У військовому госпіталі Києва вимагали 

хабарі в бійців АТО/ОСС за присвоєння 

інвалідності 

У військовому госпіталі в Києві викрили схему 
вимагання хабарів з учасників 

Антитерористичної операції на сході України 

та операції Об'єднаних сил за присвоєння 

інвалідності.

 

 

В Ужгороді перевірять школу, де годували 

дітей млинцями у поліетиленових файлах 

В Ужгороді прокуратура вивчить організацію 
харчування у міській школі, де дітям в їдальні 

видавали млинці у файлах.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Урядовий “тарифний” меморандум: дещо 

про суть соломонового рішення 

У чому ж розгадка механізму, який, як нам 
обіцяють, дозволить місцевим владам 

втримати “опалювальні” тарифи

 

Зігрівається той, хто про це дбає 

Укрінформ нагадує про кілька достатньо 

простих рішень, за допомогою яких можна не 

змерзнути восени та взимку

 

 

Росія перетворюється на інформаційне гето 

Кількість російських силовиків та простих 

громадян із промитими мізками стане ще 

більшою

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна залишається у «зеленому списку» 

ЄС ще на два тижні 

Рада ЄС опублікувала оновлений перелік 
країн, з якими національним урядам країн 

Євросоюзу рекомендовано поступово 

скасовувати обмеження на 
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У суботу столичним метро можна буде 

проїхатись безкоштовно 

У Києві цієї суботи, 9 жовтня, усі охочі 

зможуть скористатися підземкою безоплатно. 

 

В Україні вперше встановили технічні 

показники якості мобільного інтернету 

Цього тижня в Україні вперше встановили 

технічні показники якості мобільного 

інтернету, затверджені Держспецзв’язку. 

 

Фонтан на Поштовій оточила Алея 

поштових марок ФОТО 

До Всесвітнього дня пошти на Поштовій площі 

відкрили ще один унікальний культурно-

пізнавальний об’єкт – Алею поштових марок. 

 

 

У неділю в центрі Києва відбудеться 

військовий забіг – змінять рух транспорту 
КАРТА 

У неділю, 10 жовтня в першій половині дня 

буде обмежено рух транспорту низкою вулиць 

у центрі Києва у зв’язку з проведенням 

Українського військового забігу. 
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В Україні створять історичну драму 

«Загубити, щоб знайти» 

Команда продакшену OK Media Company 
розпочала роботу над сценарієм біографічної 

історичної драми “Загубити, щоб знайти”.

 

 

МІОК започатковує проєкт «Східний світ 

діаспори: спільномова» 

Міжнародний інститут освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою започатковує нову 

комунікаційну платформу для діалогу між 

українцями східної діаспори та Україною – 

проєкт «Східний світ діаспори: спільномова».
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