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ТОП 

 

Зеленський обговорив із Меркель та 

Макроном підготовку саміту «нормандської 

четвірки» 

Президент Володимир Зеленський обговорив із 

канцлером Німеччини Ангелою Меркель та 

президентом Франції Еммануелем Макроном 

активізацію 

 

Керченська криза: Росія стверджує, що 

арбітраж у Гаазі не може розглядати позов 

України 

РФ вважає, що Міжнародний арбітраж, що був 

створений відповідно до Конвенції ООН з 

морського права, не має юрисдикції, тобто 

права розглядати 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331185-zelenskij-obgovoriv-iz-merkel-ta-makronom-pidgotovku-samitu-normandskoi-cetvirki.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331023-kercenska-kriza-rosia-stverdzue-so-arbitraz-u-gaazi-ne-moze-rozgladati-pozov-ukraini.html
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Напад на «Схеми»: Мецгер написав у 

Фейсбуці, що подав у відставку ДОКУМЕНТ  

Відсторонений від виконання службових 
обов’язків голови правління "Укрексімбанку" 

Євген Мецгер, який фігурує у справі про напад 

на журналістів програми "Схеми", написав 

заяву на звільнення. 

 

Що відомо про метадон, який спричинив 

смерть Полякова АНАЛІТИКА 

Генерал Москаль стверджує, що Поляков не 

був наркоманом. Версія про вбивство, а не 

самогубство дістала додаткові аргументи

 

 

Медведчуку вручили клопотання про зміну 

запобіжного заходу 

Прокуратура вручила народному депутату від 

ОПЗЖ Віктору Медведчуку клопотання про 

зміну запобіжного заходу із домашнього 
арешту на взяття під варту із можливістю 

внесення застави. 

 

 

Кабмін затвердив нові правила 

пасажирських перевезень на час карантину 

Кабінет Міністрів посилив правила для 
пасажирських перевезень у регіонах, де 

встановили жовтий, помаранчевий або 

червоний рівень епіднебезпеки.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331221-napad-na-shemi-mecger-napisav-u-fejsbuci-so-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331221-napad-na-shemi-mecger-napisav-u-fejsbuci-so-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331121-so-vidomo-pro-metadon-akij-spriciniv-smert-polakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331121-so-vidomo-pro-metadon-akij-spriciniv-smert-polakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331030-medvedcuku-vrucili-klopotanna-pro-zminu-zapobiznogo-zahodu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331106-kabmin-zatverdiv-novi-pravila-pasazirskih-perevezen-na-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331106-kabmin-zatverdiv-novi-pravila-pasazirskih-perevezen-na-cas-karantinu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія перетворює Крим у ядерний 

відстійник — розвідка 

Дії російської окупаційної адміністрації на 
Кримському півострові можуть призвести до 

екологічної катастрофи у всьому 

Чорноморському регіоні.

 

 

Медведєв - не суб'єкт політики: на Банковій 

відреагували на статтю про Україну 

Українська сторона в переговорному процесі 

зважає тільки на позицію чинного президента 

Росії, а заяви його оточення є питанням 

вторинним. 

 

У Києві завтра пройде саміт Україна – ЄС. 

Три ключові теми саміту Україна-ЄС 

Основними темами саміту Україна-ЄС, який 

має відбутися 12 жовтня в Києві, стануть 
імплементація двосторонньої Угоди про 

асоціацію Україна-ЄС, боротьба з COVID-19 та 

діалог у сфері безпеки. 

 

Посол ФРН – про Україну: Німецька 

політика не змінюється після чергових 

виборів 

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен 

закликала на особистісному рівні доносити 

позицію України до нового уряду Німеччини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331146-rosia-peretvorue-krim-u-adernij-vidstijnik-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331146-rosia-peretvorue-krim-u-adernij-vidstijnik-rozvidka.html
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Представник України при ЄС вручив вірчі 

грамоти президенту Євроради 

Новопризначений представник України при 
ЄС Всеволод Ченцов у понеділок вручив вірчі 

грамоти президенту Європейської ради Шарлю 

Мішелю.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Уряд виділив 150 мільйонів на COVID-

діагностику 

Кабінет Міністрів України виділив 150 млн грн 

на діагностику COVID-19.

 

 

З 21 жовтня - нові «карантинні» правила: 

для повністю вакцинованих пасажирів 

обмежень не буде 

Кабінет Міністрів посилив правила для 

пасажирських перевезень у регіонах, де 
встановили жовтий, помаранчевий або 

червоний рівень епіднебезпеки.

 

Спалах коронавірусу в «Молодій гвардії»: 

хворих підлітків забрали додому 

Підлітків, які відпочивали в дитячому центрі 
"Молода гвардія" і в яких виявили коронавірус, 

з Одеси відправили по домівках.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331179-predstavnik-ukraini-pri-es-vruciv-virci-gramoti-prezidentu-evroradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331179-predstavnik-ukraini-pri-es-vruciv-virci-gramoti-prezidentu-evroradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331108-urad-vidiliv-150-miljoniv-na-coviddiagnostiku.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331127-spalah-koronavirusu-v-molodij-gvardii-hvorih-pidlitkiv-zabrali-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331127-spalah-koronavirusu-v-molodij-gvardii-hvorih-pidlitkiv-zabrali-dodomu.html


 

Шкарлет – про вакцинацію освітян: Шість 

областей не досягли позначки у 80% 

Динаміка вакцинації освітян по всіх областях 
України є позитивною, але шість областей не 

досягли позначки у 80%.

 

 

В Україні зафіксували рекордну кількість 

звернень за номером «швидкої» 

У неділю, 10 жовтня, зафіксовано рекордну 
кількість звернень за номером 103 – понад 44 

тисячі викликів за добу, а також найбільшу за 

всю історію

 

УКРАЇНА 

 

Уряд схвалив Морську природоохоронну 

стратегію – що вона передбачає 

Кабінет Міністрів схвалив Морську 

природоохоронну стратегію України.

 

Стефанчук розповів про плани Ради на 

наступний пленарний тиждень 

Верховна Рада наступного пленарного тижня, 
який триватиме упродовж 19-22 жовтня, 

розгляне ряд екологічних законопроєктів та 

проведе позачергове засідання, присвячене 

питанням євроінтеграції України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331144-skarlet-pro-vakcinaciu-osvitan-sist-oblastej-ne-dosagli-poznacki-u-80.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331144-skarlet-pro-vakcinaciu-osvitan-sist-oblastej-ne-dosagli-poznacki-u-80.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330998-v-ukraini-zafiksuvali-rekordnu-kilkist-zvernen-za-nomerom-svidkoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330998-v-ukraini-zafiksuvali-rekordnu-kilkist-zvernen-za-nomerom-svidkoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331213-urad-shvaliv-morsku-prirodoohoronnu-strategiu-so-vona-peredbacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331213-urad-shvaliv-morsku-prirodoohoronnu-strategiu-so-vona-peredbacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331134-stefancuk-rozpoviv-pro-plani-radi-na-nastupnij-plenarnij-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331134-stefancuk-rozpoviv-pro-plani-radi-na-nastupnij-plenarnij-tizden.html


 

Разумков не планує долучатися до будь-

яких фракцій чи груп у Раді 

Позафракційний народний депутат Дмитро 
Разумков, якого раніше відкликали з посади 

Голови Верховної Ради, не планує 

доєднуватися до депутатських фракцій чи груп 

у парламенті. 

 

Долю закону про олігархів вирішать після 

розгляду 12 блокуючих постанов - 

Стефанчук 

Доля підписання закону про деолігархізацію 
вирішуватиметься після розгляду народними 

депутатами проєктів постанов про скасування 

рішення Верховної Ради щодо ухвалення 

відповідного документа. 

 

 

 

Відстороняти Третьякову від участі у 

засіданнях Ради поки ніхто не пропонував - 

депутат 

До комітету ВР з питань регламенту ще не 

надійшли звернення про відсторонення 

народного депутата від партії «Слуга народу» 

Галини 

 

 

Кабмін призначив голову Державної 

міграційної служби 

Кабінет Міністрів призначив головою 
Державної міграційної служби Наталію 

Науменко. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3330809-razumkov-ne-planue-dolucatisa-do-budakih-frakcij-ci-grup-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3330809-razumkov-ne-planue-dolucatisa-do-budakih-frakcij-ci-grup-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331066-dolu-zakonu-pro-oligarhiv-virisat-pisla-rozgladu-12-blokuucih-postanov-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331066-dolu-zakonu-pro-oligarhiv-virisat-pisla-rozgladu-12-blokuucih-postanov-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331066-dolu-zakonu-pro-oligarhiv-virisat-pisla-rozgladu-12-blokuucih-postanov-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331066-dolu-zakonu-pro-oligarhiv-virisat-pisla-rozgladu-12-blokuucih-postanov-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3330824-vidstoronati-tretakovu-vid-ucasti-u-zasidannah-radi-poki-nihto-ne-proponuvav-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3330824-vidstoronati-tretakovu-vid-ucasti-u-zasidannah-radi-poki-nihto-ne-proponuvav-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3330824-vidstoronati-tretakovu-vid-ucasti-u-zasidannah-radi-poki-nihto-ne-proponuvav-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3330824-vidstoronati-tretakovu-vid-ucasti-u-zasidannah-radi-poki-nihto-ne-proponuvav-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331177-kabmin-priznaciv-golovu-derzavnoi-migracijnoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331177-kabmin-priznaciv-golovu-derzavnoi-migracijnoi-sluzbi.html


 

Автопробіг до будинку Зеленського: поліція 

отримала лише повідомлення про 

скупчення авто 

Столична поліція у зв’язку з проведенням 

«Автомаршу розгніваних громадян» до 

будинку Президента України Володимира 

Зеленського у Кончі-Заспі, який відбувся у 

 

 

Під будинком Порошенка поменшало 

активістів, у Козині чергують пів сотні 

поліцейських 

Поліція забезпечує правопорядок під час акції 

під будинком експрезидента Петра Порошенка 
у Козині Київської області, і станом на 12:00 

суттєвих порушень порядку не зафіксовано.

 

 

Український боєць зазнав поранення у зоні 

ООС 

Сьогодні в зоні проведення операції 

Об’єднаних сил станом на 17:00 збройні 

формування Російської Федерації 4 рази 
порушили режим припинення вогню, поранено 

одного військовослужбовця. 

ЕКОНОМІКА 

 

Кубраков каже, що цьогоріч у фокусі 

ParisInfraWeek була Україна 

Українська делегація на чолі з міністром 

інфраструктури Олександром Кубраковим 
презентувала ключові інфраструктурні проєкти 

України на міжнародній інфраструктурній 

конференції Paris InfraWeek 2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331000-avtoprobig-do-budinku-zelenskogo-policia-otrimala-lise-povidomlenna-pro-skupcenna-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331000-avtoprobig-do-budinku-zelenskogo-policia-otrimala-lise-povidomlenna-pro-skupcenna-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331000-avtoprobig-do-budinku-zelenskogo-policia-otrimala-lise-povidomlenna-pro-skupcenna-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331000-avtoprobig-do-budinku-zelenskogo-policia-otrimala-lise-povidomlenna-pro-skupcenna-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330899-pid-budinkom-porosenka-pomensalo-aktivistiv-u-kozini-cerguut-piv-sotni-policejskih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330899-pid-budinkom-porosenka-pomensalo-aktivistiv-u-kozini-cerguut-piv-sotni-policejskih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330899-pid-budinkom-porosenka-pomensalo-aktivistiv-u-kozini-cerguut-piv-sotni-policejskih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330899-pid-budinkom-porosenka-pomensalo-aktivistiv-u-kozini-cerguut-piv-sotni-policejskih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3331092-ukrainskij-boec-zaznav-poranenna-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3331092-ukrainskij-boec-zaznav-poranenna-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331191-kubrakov-kaze-so-cogoric-u-fokusi-parisinfraweek-bula-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331191-kubrakov-kaze-so-cogoric-u-fokusi-parisinfraweek-bula-ukraina.html


 

Газ у підземних сховищах дорожчає - 

стартова ціна на біржі перевищила 40 

гривень за кубометр 

Минулого тижня середня стартова ціна 

природного газу на Українській енергетичній 

біржі (УЕБ) знову зростала, ресурс у підземних 

сховищах газу (ПСГ) станом на 8 жовтня 

здорожчав до 40,1 тис. грн за 1 тис. кубометрів. 

 

Економічну перевагу від синхронізації з 

ENTSO-E оцінюють у $1,5 мільярда на рік - 

Шмигаль 

Економічний ефект від синхронізації 
Об'єднаної енергетичної системи України з 

Європейською мережею операторів системи 

передачі електроенергії (ENTSO-E) 

становитиме $1,5 млрд на рік. 

 

У Чернігові бракує газу «бюджетникам» - 

оголосили надзвичайний стан 

У Чернігові відсутність опалення у восьми 

бюджетних закладах кваліфікували як 

надзвичайний стан і тепер чекають на поставки 
для них блакитного палива від НАК "Нафтогаз 

України".

 

 

Мінімальна пенсія рідним загиблих в 

АТО/ООС з 1 січня зросте до 7 800 гривень 

Уряд на позачерговому засіданні 11 жовтня 
підтримав рішення про збільшення мінімальної 

пенсії рідним загиблих в АТО/ООС з 1 січня 

2022 року до 7 800 грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330841-gaz-u-pidzemnih-shovisah-dorozcae-startova-cina-na-birzi-perevisila-40-griven-za-kubometr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330841-gaz-u-pidzemnih-shovisah-dorozcae-startova-cina-na-birzi-perevisila-40-griven-za-kubometr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330841-gaz-u-pidzemnih-shovisah-dorozcae-startova-cina-na-birzi-perevisila-40-griven-za-kubometr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330841-gaz-u-pidzemnih-shovisah-dorozcae-startova-cina-na-birzi-perevisila-40-griven-za-kubometr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330957-ekonomicnu-perevagu-vid-sinhronizacii-z-entsoe-ocinuut-u-15-milarda-na-rik-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330957-ekonomicnu-perevagu-vid-sinhronizacii-z-entsoe-ocinuut-u-15-milarda-na-rik-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330957-ekonomicnu-perevagu-vid-sinhronizacii-z-entsoe-ocinuut-u-15-milarda-na-rik-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330957-ekonomicnu-perevagu-vid-sinhronizacii-z-entsoe-ocinuut-u-15-milarda-na-rik-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331011-u-cernigovi-brakue-gazu-budzetnikam-ogolosili-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331011-u-cernigovi-brakue-gazu-budzetnikam-ogolosili-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331204-minimalna-pensia-ridnim-zagiblih-v-atooos-z-1-sicna-zroste-do-7-800-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331204-minimalna-pensia-ridnim-zagiblih-v-atooos-z-1-sicna-zroste-do-7-800-griven.html


 

Україна у 2021 році вперше експортувала 

малину до США і Канади 

У 2021 році вперше великі партії замороженої 
малини українського виробництва були 

експортовані до США і Канади.

 

 

Ковальовський спиртзавод приватизували 

за понад 23 мільйони 

Фонд державного майна 11 жовтня продав на 
аукціоні Ковальовське місце провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП 

«Укрспирт» за 23,2 млн грн.

 

 

Україна експортуватиме м’ясо птиці до 

Йорданії 

Компетентні органи України та Йорданії 

погодили форму сертифіката на експорт з 

України до Йорданії м’яса, субпродуктів та 

інших продуктів птахівництва.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Апеляційний суд у РФ переніс засідання у 

«красногвардійській справі» на 25 жовтня 

Апеляційний військовий суд міста Власіха 

Московської області (РФ) переніс 

запланований на понеділок розгляд скарги на 
вирок фігурантам красногвардійської «справи 

Хізб ут-Тахрір» на 25 жовтня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331103-ukraina-u-2021-roci-vperse-eksportuvala-malinu-do-ssa-i-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331103-ukraina-u-2021-roci-vperse-eksportuvala-malinu-do-ssa-i-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330979-kovalovskij-spirtzavod-privatizuvali-za-ponad-23-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330979-kovalovskij-spirtzavod-privatizuvali-za-ponad-23-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330994-ukraina-eksportuvatime-maso-ptici-do-jordanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330994-ukraina-eksportuvatime-maso-ptici-do-jordanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331116-apelacijnij-sud-u-rf-perenis-zasidanna-u-krasnogvardijskij-spravi-na-25-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331116-apelacijnij-sud-u-rf-perenis-zasidanna-u-krasnogvardijskij-spravi-na-25-zovtna.html


 

Під «військовим гарнізонним судом» у 

Криму затримали 15 осіб 

В окупованому Криму затримано 15 з близько 
100 кримських татар, які зібралися біля будівлі 

"Кримського гарнізонного військового суду", 

звідки

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Баканов з 2019 року не займається бізнесом 

– відповідь на запит про Pandora Papers  

Усі відомості про статки голови Служби 
безпеки України Івана Баканова можна знайти 

в його щорічній декларації. 

 

Голову пресслужби Укрексімбанку 

відправили під нічний домашній арешт 

Голосіївський районний суд міста Києва вже 

обрав запобіжний захід директору 
департаменту інформаційної політики 

Укрексімбанку Володимиру Пікалову у вигляді 

нічного домашнього арешту. 

 

Ексвласнику «Дельта банку» повідомили 

про підозру в розтраті 1 мільярда – 

Венедіктова 

Прокурори повідомили про підозру у розтраті 

в 1 млрд грн колишньому власнику «Дельта 

банку».  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331049-pid-vijskovim-garnizonnim-sudom-u-krimu-zatrimali-15-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331049-pid-vijskovim-garnizonnim-sudom-u-krimu-zatrimali-15-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331124-bakanov-z-2019-roku-ne-zajmaetsa-biznesom-vidpovid-na-zapit-pro-pandora-papers.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331124-bakanov-z-2019-roku-ne-zajmaetsa-biznesom-vidpovid-na-zapit-pro-pandora-papers.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331035-napad-na-zurnalistiv-golovu-pressluzbi-ukreksimbanku-vidpravili-pid-nicnij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331035-napad-na-zurnalistiv-golovu-pressluzbi-ukreksimbanku-vidpravili-pid-nicnij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331014-eksvlasniku-delta-banku-povidomili-pro-pidozru-v-roztrati-1-milarda-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331014-eksvlasniku-delta-banku-povidomili-pro-pidozru-v-roztrati-1-milarda-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331014-eksvlasniku-delta-banku-povidomili-pro-pidozru-v-roztrati-1-milarda-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331014-eksvlasniku-delta-banku-povidomili-pro-pidozru-v-roztrati-1-milarda-venediktova.html


 

Янукович проситься виступити онлайн у 

Верховному Суді — касацію перенесли 

Верховний Суд відклав розгляд касаційних 
скарг на рішення судів двох інстанцій у справі 

про державну зраду експрезидента Віктора 

Януковича на 8 листопада. 

 

Суд продовжив цілодобовий домашній 

арешт Чаусу 

Вищий антикорупційний суд продовжив до 14 

грудня строк цілодобового домашнього арешту 
колишньому судді Дніпровського районного 

суду міста Києва Миколі Чаусу, якого 

підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

 

З вулиць Києва приберуть 170 маршруток з 

підробленими документами 

Департамент транспортної інфраструктури 

КМДА розірвав з двома перевізниками 

договори на обслуговування 21-го міського 

маршруту

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Невинний» СРСР та «конструктивна» 

Росія 

Як маніпулювали проросійські медіа за 

тиждень 4-10 жовтня 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331058-anukovic-prositsa-vistupiti-onlajn-u-verhovnomu-sudi-kasaciu-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331058-anukovic-prositsa-vistupiti-onlajn-u-verhovnomu-sudi-kasaciu-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330968-sud-prodovziv-cilodobovij-domasnij-arest-causu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330968-sud-prodovziv-cilodobovij-domasnij-arest-causu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3331148-z-vulic-kieva-priberut-170-marsrutok-z-pidroblenimi-dokumentami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3331148-z-vulic-kieva-priberut-170-marsrutok-z-pidroblenimi-dokumentami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330940-nevinnij-srsr-ta-konstruktivna-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330940-nevinnij-srsr-ta-konstruktivna-rosia.html


 

Муніципалітет Прудентополіс: у Бразилії 

теж є Україна 

У цьому місті люблять гнати самогон, варити 
борщ і творчість Тараса Шевченка. А все тому, 

що 75% його жителів – нащадки наших 

земляків

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

На похорон Полякова в Чернігові прийшли 

сотні містян і народні депутати ФОТО 

У Чернігові прощаються з народним депутатом 
Антоном Поляковим. З філармонійного центру 

труну з тілом Полякова перенесли у Спасо-

Преображенський собор для відспівування.

 

За творами Марії Примаченко створюють 

мультсеріал «Дивосвіт» 

В Україні створюють анімаційний проєкт за 

мотивами творчості легендарної мисткині 

Марії Примаченко, прем'єру першої серії 

покажуть вже у жовтні. 

 

В Україні з'явилась найбільша у Східній 

Європі точка доступу до архіву історій про 

Голокост 

В Україні з’явилася найбільша в Східній 

Європі точка доступу до архіву свідчень про 

Голокост і «колекції Спілберга».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330627-municipalitet-prudentopolis-u-brazilii-tez-e-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330627-municipalitet-prudentopolis-u-brazilii-tez-e-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3330919-na-pohoron-polakova-v-cernigovi-prijsli-sotni-mistan-i-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3330919-na-pohoron-polakova-v-cernigovi-prijsli-sotni-mistan-i-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331140-za-tvorami-marii-primacenko-stvoruut-multserial-divosvit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331140-za-tvorami-marii-primacenko-stvoruut-multserial-divosvit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330901-v-ukraini-zavilas-najbilsa-u-shidnij-evropi-tocka-dostupu-do-arhivu-istorij-pro-golokost.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330901-v-ukraini-zavilas-najbilsa-u-shidnij-evropi-tocka-dostupu-do-arhivu-istorij-pro-golokost.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330901-v-ukraini-zavilas-najbilsa-u-shidnij-evropi-tocka-dostupu-do-arhivu-istorij-pro-golokost.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330901-v-ukraini-zavilas-najbilsa-u-shidnij-evropi-tocka-dostupu-do-arhivu-istorij-pro-golokost.html


 

Два українці зіграють у верхній сітці 

найбільшого турніру по Dota 2 

У Бухаресті завершився груповий етап The 

International з дисципліни Dota 2. 

 

Франція посилює правила в'їзду для 

українців 

Франція відсьогодні посилює правила в'їзду 

для українців.

 

 

Похід вихідного дня: на Закарпатті радять 

підйом на гору Пікуй ФОТО 

Вершина Вододільного хребта в Українських 

Карпатах гора Пікуй — ідеальна для 
одноденного походу, у ясну осінню погоду, 

зійти й спуститися з якої можна за пів дня. 

 

 

У Черкасах стартує міжнародний 

виставковий проєкт «Українські ляльки 

мандрують світом» ФОТО, ВІДЕО 

У Черкасах в Обласному краєзнавчому музеї 

12 жовтня стартує міжнародний виставковий 
проєкт «Українські ляльки мандрують світом», 

який включає

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3331164-dva-ukrainci-zigraut-u-verhnij-sitci-najbilsogo-turniru-po-dota-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3331164-dva-ukrainci-zigraut-u-verhnij-sitci-najbilsogo-turniru-po-dota-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330917-francia-posilue-pravila-vizdu-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330917-francia-posilue-pravila-vizdu-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3331037-pohid-vihidnogo-dna-na-zakarpatti-radat-pidjom-na-goru-pikuj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3331037-pohid-vihidnogo-dna-na-zakarpatti-radat-pidjom-na-goru-pikuj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3330993-u-cerkasah-startue-miznarodnij-vistavkovij-proekt-ukrainski-lalki-mandruut-svitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3330993-u-cerkasah-startue-miznarodnij-vistavkovij-proekt-ukrainski-lalki-mandruut-svitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3330993-u-cerkasah-startue-miznarodnij-vistavkovij-proekt-ukrainski-lalki-mandruut-svitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3330993-u-cerkasah-startue-miznarodnij-vistavkovij-proekt-ukrainski-lalki-mandruut-svitom.html


 

Помер фронтмен гурту «Мертвий півень» 

Михайло Барбара 

Помер фронтмен «Мертвого півня», музикант, 
актор театру "Арабески", один із засновників 

українського року Місько Барбара. 

 

Українець Анікеєв став найшвидшим 

гравцем у Європі із гри в шашки 

Завершального дня чемпіонату Європи з 

шашок-100 в Італії українці взяли повний 

комплект медалей у змаганнях із бліцу.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331187-pomer-frontmen-gurtu-mertvij-piven-mihajlo-barbara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331187-pomer-frontmen-gurtu-mertvij-piven-mihajlo-barbara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3331052-ukrainec-anikeev-stav-najsvidsim-gravcem-u-evropi-iz-gri-v-saski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3331052-ukrainec-anikeev-stav-najsvidsim-gravcem-u-evropi-iz-gri-v-saski.html

