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ТОП 

 

Георгієва скоріш за все залишиться на чолі 

МВФ - Bloomberg 

США, які не підтримували перебування 

Крісталіни Георгієвої на посаді директорки-

розпорядниці МВФ на тлі юридичного 

розслідування WilmerHale, змінили свою 

позицію.

 

 

Україна в ОБСЄ закликає Росію 

виконувати всі документи Мінських угод 

Росія намагається уникнути виконання 

Мінського протоколу та Меморандуму щодо 

його положень, наполягаючи на імплементації 
лише Комплексу заходів з виконання Мінських 

домовленостей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331289-georgieva-skoris-za-vse-zalisitsa-na-coli-mvf-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331289-georgieva-skoris-za-vse-zalisitsa-na-coli-mvf-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331291-ukraina-v-obse-zaklikae-rosiu-vikonuvati-vsi-dokumenti-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331291-ukraina-v-obse-zaklikae-rosiu-vikonuvati-vsi-dokumenti-minskih-ugod.html


 

Маск, який очолив рейтинг багатіїв, 

подарував Безосу «срібну медаль» ФОТО 

Засновник компаній Tesla, SpaceX та низки 
інших успішних проєктів Ілон Маск вирішив 

потролити Джеффа Безоса, якого обігнав у 

рейтингу найбагатших людей світу. 

 

Кількість COVID-випадків у світі 

перевищила 239 мільйонів 

У світі станом на ранок 12 жовтня 

зафіксували 239 030 115 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Президент Румунії визначився з 

кандидатурою нового прем’єра 

Президент Румунії Клаус Йоганніс доручив 

сформувати новий уряд Дачіану Чолошу, 
очільнику ліберальної центристської партії 

USR.

 

 

У Штатах літак упав на житловий квартал, 

є загиблі ФОТО, ВІДЕО 

У Каліфорнії поліція з'ясовує кількість жертв 

авіакатастрофи двомоторного пасажирського 
літака Cessna 340A, який упав на житловий 

район на півдні штату.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331299-mask-akij-ocoliv-rejting-bagatiiv-podaruvav-bezosu-sribnu-medal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331299-mask-akij-ocoliv-rejting-bagatiiv-podaruvav-bezosu-sribnu-medal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331307-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-239-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331307-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-239-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331258-prezident-rumunii-viznacivsa-z-kandidaturou-novogo-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331258-prezident-rumunii-viznacivsa-z-kandidaturou-novogo-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331287-u-statah-litak-upav-na-zitlovij-kvartal-e-zagibli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331287-u-statah-litak-upav-na-zitlovij-kvartal-e-zagibli.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна в ООН: Дії Росії в Криму 

суперечать Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї 

Росія продовжує нарощувати елементи 

загрозливого військового потенціалу на 

окупованому Кримському півострові, в тому 

числі ядерних можливостей. 

 

Конфлікт Польщі та Євросоюзу: чим він 

загрожує Україні і чи загрожує? 

Київ має зберігати максимально тісні 

відносини і з Варшавою, і з Брюсселем, тобто 

не влізати в їхню суперечку 

 

 

Рішення про юрисдикцію в «морській» 

справі в Гаазі очікують протягом пів року 
ВІДЕО 

Арбітраж у Гаазі може ухвалити рішення про 

юрисдикцію у справі щодо захоплення Росією 

в листопаді 2018 року українських військових 

кораблів і моряків протягом 6 місяців. 

 

 

Дії Росії у Криму несумісні з гуманітарним 

правом - МЗС Польщі ЗАЯВА  

Запровадження Радою ЄС санкцій щодо 
восьми громадян РФ за дії проти 

територіальної цілісності України свідчить про 

єдність та послідовність політики Євросоюзу в 

цьому питанні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331247-ukraina-v-oon-dii-rosii-v-krimu-superecat-dogovoru-pro-nerozpovsudzenna-adernoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331247-ukraina-v-oon-dii-rosii-v-krimu-superecat-dogovoru-pro-nerozpovsudzenna-adernoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331247-ukraina-v-oon-dii-rosii-v-krimu-superecat-dogovoru-pro-nerozpovsudzenna-adernoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331247-ukraina-v-oon-dii-rosii-v-krimu-superecat-dogovoru-pro-nerozpovsudzenna-adernoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331231-konflikt-polsi-ta-evrosouzu-cim-vin-zagrozue-ukraini-i-ci-zagrozue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331231-konflikt-polsi-ta-evrosouzu-cim-vin-zagrozue-ukraini-i-ci-zagrozue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331255-risenna-pro-urisdikciu-v-morskij-spravi-v-gaazi-ocikuut-protagom-piv-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331255-risenna-pro-urisdikciu-v-morskij-spravi-v-gaazi-ocikuut-protagom-piv-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331255-risenna-pro-urisdikciu-v-morskij-spravi-v-gaazi-ocikuut-protagom-piv-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331255-risenna-pro-urisdikciu-v-morskij-spravi-v-gaazi-ocikuut-protagom-piv-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331281-dii-rosii-u-krimu-nesumisni-z-gumanitarnim-pravom-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331281-dii-rosii-u-krimu-nesumisni-z-gumanitarnim-pravom-mzs-polsi.html


 

Президент Євроради відвідав Бабин Яр 

Президент Європейської ради Шарль Мішель 

приїхав до Києва і відвідав Бабин Яр, де 
минулого тижня Україна та світ відзначили 80-

ті роковини трагедії.

 

 

Окупанти затримали у Сімферополі ще 

п'ятьох кримських татар 

В окупованому Криму біля райвідділу 
внутрішніх справ Центрального району 

Сімферополя затримали щонайменше п'ятьох 

осіб за «участь у масових заходах».

 

 

У Польщі в хостелі померла українка 

У хостелі міста Стараховіце на південному 
сході Польщі виявили мертвою 51-річну 

громадянку України.

 

УКРАЇНА 

 

Монастирський упевнений, що підозра у 

справі «Дельта Банку» - не остання 

Міністр внутрішніх справ упевнений, що 

підозра у розтраті 1 млрд грн, про яку 

повідомили колишньому власнику «Дельта 

Банку», - не остання у справі.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331232-prezident-evroradi-vidvidav-babin-ar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331232-prezident-evroradi-vidvidav-babin-ar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331253-okupanti-zatrimali-u-simferopoli-se-patoh-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331253-okupanti-zatrimali-u-simferopoli-se-patoh-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331283-u-polsi-v-hosteli-pomerla-ukrainka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331283-u-polsi-v-hosteli-pomerla-ukrainka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331250-monastirskij-upevnenij-so-pidozra-u-spravi-delta-banku-ne-ostanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331250-monastirskij-upevnenij-so-pidozra-u-spravi-delta-banku-ne-ostanna.html


 

Рада ухвалила лише 17% законопроєктів, 

внесених урядом Шмигаля - КВУ 

Верховна Рада за півтора року ухвалила 17% 
законопроєктів, внесених на розгляд 

 Кабінетом Міністрів на чолі з Денисом 

Шмигалем. 

 

 

Убивство учасника АТО на Прикарпатті: 

поліція затримала підозрюваного 

У Надвірній Івано-Франківської області 

поліція затримала чоловіка, який підозрюється 

у вбивстві учасника АТО. 

 

В Україні хочуть жорсткіше карати за 

незаконне носіння держнагород 

В Українському геральдичному товаристві 

ініціюють посилення покарання за незаконне 

носіння й виготовлення державних нагород.

 

 

У Вишневому на Київщині горіла 

багатоповерхівка, мешканців евакуювали 
ФОТ О 

У місті Вишневому Київської області через 

пожежу евакуювали мешканців 

багатоповерхівки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331271-rada-uhvalila-lise-17-zakonoproektiv-vnesenih-uradom-smigala-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331271-rada-uhvalila-lise-17-zakonoproektiv-vnesenih-uradom-smigala-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331275-vbivstvo-ucasnika-ato-na-prikarpatti-policia-zatrimala-pidozruvanogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331275-vbivstvo-ucasnika-ato-na-prikarpatti-policia-zatrimala-pidozruvanogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331309-v-ukraini-hocut-zorstkise-karati-za-nezakonne-nosinna-derznagorod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331309-v-ukraini-hocut-zorstkise-karati-za-nezakonne-nosinna-derznagorod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331260-u-visnevomu-na-kiivsini-gorila-bagatopoverhivka-meskanciv-evakuuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331260-u-visnevomu-na-kiivsini-gorila-bagatopoverhivka-meskanciv-evakuuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331260-u-visnevomu-na-kiivsini-gorila-bagatopoverhivka-meskanciv-evakuuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331260-u-visnevomu-na-kiivsini-gorila-bagatopoverhivka-meskanciv-evakuuvali.html


 

Нацбанк послабив курс гривні до 26,36 за 

долар 

Національний банк України на вівторок, 12 
жовтня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 1 копійку - до 26,36 грн за долар.

 

 

В Україні виявили майже 12 тисяч нових 

випадків коронавірусу 

Минулої доби в Україні зареєстровано 11 996 
нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти дев'ять разів зривали «тишу» в 

зоні ООС, поранений український воїн 

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-

окупаційні війська 9 разів порушували режим 

припинення вогню в районі проведення 

операції Об’єднаних сил.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні чудовий день для романтичних 

зустрічей 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331311-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2636-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331311-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2636-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331321-v-ukraini-viavili-majze-12-tisac-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331321-v-ukraini-viavili-majze-12-tisac-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3331305-okupanti-devat-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-voin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3331305-okupanti-devat-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-voin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3330865-12-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3330865-12-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Соцмережі про смерть Міська Барбари: 

«Все-таки не в Парижі» ОГЛЯД  

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

українського року Місько Барбара.

 

 

В Україні сьогодні відбудеться онлайн-урок 

профорієнтації 

Всеукраїнський онлайн-урок профорієнтації 
для учнів 7-11-х класів, який відбудеться 

сьогодні, має на меті допомогти школярам 

визначитися з професією. 

 

Біля заповідника «Асканія-Нова» 

заборонили використовувати хімікати 

У межах 40-кілометрової зони біосферного 

заповідника «Асканія-Нова» заборонили 
використовувати для боротьби зі шкідниками 

на полях препарати небіологічного 

походження. 

 

 

У МОЗ пояснили, хто має право на 

безплатні ПЛР-тести 

Безплатному тестуванню на COVID-19 

підлягають не лише пацієнти, стосовно яких є 

підозра на коронавірусну хворобу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331230-socmerezi-pro-smert-miska-barbari-epoha-poroznie.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331230-socmerezi-pro-smert-miska-barbari-epoha-poroznie.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331301-v-ukraini-sogodni-vidbudetsa-onlajnurok-proforientacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331301-v-ukraini-sogodni-vidbudetsa-onlajnurok-proforientacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331241-bila-zapovidnika-askanianova-zaboronili-vikoristovuvati-himikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331241-bila-zapovidnika-askanianova-zaboronili-vikoristovuvati-himikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331293-u-moz-poasnili-hto-mae-pravo-na-bezplatni-plrtesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331293-u-moz-poasnili-hto-mae-pravo-na-bezplatni-plrtesti.html


 

Музей Івана Гончара запрошує на 

кобзарсько-лірницьку Покрову 

У Музеї Івана Гончара 14 жовтня відбудеться 
концерт до Свята Покрови Пресвятої 

Богородиці та Дня захисників і захисниць 

України.

 

 

Поліція відзвітувала про знищення 432 

гектарів маку й конопель 

За час проведення операції «Мак-2021», 
спрямованої на виявлення нелегальних посівів 

маку та конопель, поліція знищила понад 11 

мільйонів нарковмісних рослин. 

 

12 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам'яті Лева Ребета – одного з 

провідних діячів ОУН
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3331224-muzej-ivana-goncara-zaprosue-na-kobzarskolirnicku-pokrovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3331224-muzej-ivana-goncara-zaprosue-na-kobzarskolirnicku-pokrovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331295-policia-vidzvituvala-pro-znisenna-ponad-430-gektariv-maku-j-konopel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331295-policia-vidzvituvala-pro-znisenna-ponad-430-gektariv-maku-j-konopel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330905-12-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330905-12-zovtna-pamatni-dati.html

