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ТОП 

 

Спільна заява Саміту Україна – ЄС. Повний 

текст 

Євросоюз підтвердив відданість зміцненню 

політичної асоціації та економічної інтеграції 

України з ЄС та непохитну підтримку 

суверенітету й територіальної цілісності 

Української держави 

 

Україна та ЄС підписали Угоду про 

«відкрите небо» 

Україна та Європейський Союз підписали 

Угоду про спільний авіаційний простір. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331719-spilna-zaava-samitu-ukraina-es-povnij-tekst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331719-spilna-zaava-samitu-ukraina-es-povnij-tekst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331533-ukraina-ta-es-pidpisali-ugodu-pro-vidkrite-nebo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331533-ukraina-ta-es-pidpisali-ugodu-pro-vidkrite-nebo.html


 

ЄС підтримує транзит газу територією 

України після 2024 року – заява саміту 

Учасники 23-го саміту Україна – 
Європейський Союз підтвердили свою 

підтримку продовженню транзиту газу 

територією України після 2024 року.

 

 

МВФ змінив прогноз для України на 2021-

2022 роки ТАБЛИЦЯ 

Міжнародний валютний фонд погіршив на 

0,5% прогноз зростання ВВП України в 2021 
році, але дещо покращив цей показник за 

очікуваннями наступного року. 

 

Слідство у справі Полякова розглядає три 

версії – речник МВС 

Слідство у справі щодо загибелі народного 

депутата Антона Полякова розглядає 3 версії, і 

версія про природну смерть не є пріоритетною.

 

 

Міненерго не розглядає поновлення імпорту 

з РФ та Білорусі для проходження 

опалювального сезону 

Міністерство енергетики України не розглядає 

питання комерційного імпорту з Росії та 
Білорусі для планового проходження 

опалювального сезону. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331673-es-pidtrimue-tranzit-gazu-teritorieu-ukraini-pisla-2024-roku-zaava-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331673-es-pidtrimue-tranzit-gazu-teritorieu-ukraini-pisla-2024-roku-zaava-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331767-mvf-zminiv-prognoz-dla-ukraini-na-20212022-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331767-mvf-zminiv-prognoz-dla-ukraini-na-20212022-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331520-slidstvo-u-spravi-polakova-rozgladae-tri-versii-recnik-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331520-slidstvo-u-spravi-polakova-rozgladae-tri-versii-recnik-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331945-minenergo-ne-rozgladae-ponovlenna-importu-z-rf-ta-bilorusi-dla-prohodzenna-opaluvalnogo-sezonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331945-minenergo-ne-rozgladae-ponovlenna-importu-z-rf-ta-bilorusi-dla-prohodzenna-opaluvalnogo-sezonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331945-minenergo-ne-rozgladae-ponovlenna-importu-z-rf-ta-bilorusi-dla-prohodzenna-opaluvalnogo-sezonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331945-minenergo-ne-rozgladae-ponovlenna-importu-z-rf-ta-bilorusi-dla-prohodzenna-opaluvalnogo-sezonu.html


 

Не пустять у транспорт і можуть 

відсторонити від роботи: на Київщині з 21 

жовтня нові правила 

Невакциновані жителі Київської області з 21 

жовтня не зможуть користуватись 

громадським транспортом, а працівників низки 

закладів можуть відсторонити від роботи без 

збереження зарплати.

 

В Україні одну область переводять у 

«червону» карантинну зону 

У Херсонській області з 15 жовтня 
встановлюється червоний рівень епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Президент Євроради обіцяє мобілізувати 

дискусії у ЄС щодо перспективи членства 

України 

Президент Європейської ради Шарль Мішель 

пообіцяв мобілізувати дискусії в 

Європейському Союзі щодо надання Україні 

перспективи членства. 

 

 

Нормандський формат: Меркель і Макрон 

закликали Путіна «просунути переговори» 

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент 

Французької Республіки Еммануель Макрон 
закликали президента РФ Володимира Путіна 

просунутися в питанні саміту в нормандському 

форматі. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331918-ne-pustat-u-transport-i-mozut-vidstoroniti-vid-roboti-na-kiivsini-z-21-zovtna-novi-pravila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331918-ne-pustat-u-transport-i-mozut-vidstoroniti-vid-roboti-na-kiivsini-z-21-zovtna-novi-pravila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331918-ne-pustat-u-transport-i-mozut-vidstoroniti-vid-roboti-na-kiivsini-z-21-zovtna-novi-pravila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331918-ne-pustat-u-transport-i-mozut-vidstoroniti-vid-roboti-na-kiivsini-z-21-zovtna-novi-pravila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331877-na-hersonsini-z-15-zovtna-vstanovili-cervonu-zonu-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331877-na-hersonsini-z-15-zovtna-vstanovili-cervonu-zonu-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331650-prezident-evroradi-obicae-mobilizuvati-diskusii-u-es-sodo-perspektivi-clenstva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331650-prezident-evroradi-obicae-mobilizuvati-diskusii-u-es-sodo-perspektivi-clenstva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331650-prezident-evroradi-obicae-mobilizuvati-diskusii-u-es-sodo-perspektivi-clenstva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331650-prezident-evroradi-obicae-mobilizuvati-diskusii-u-es-sodo-perspektivi-clenstva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331395-normandskij-format-merkel-i-makron-zaklikali-putina-prosunuti-peregovori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331395-normandskij-format-merkel-i-makron-zaklikali-putina-prosunuti-peregovori.html


 

Керченська криза: Україна в Гаазі 

закликала негайно перейти до розгляду 

справи по суті 

Українська сторона на слуханнях у Гаазі щодо 

затримання Росією в листопаді 2018 року 

українських військових кораблів і моряків 

закликала арбітражний трибунал негайно 

перейти до розгляду справи по суті.

 

 

На саміті Україна-ЄС закликали до 

реформи Конституційного Суду та СБУ 

Учасники саміту Україна — Європейський 
Союз наголосила на важливості впровадження 

судової реформи, реформи Конституційного 

Суду та Служби безпеки.

 

 

В ЄС розглядають питання нової військово-

навчальної місії в Україні 

В Європейському Союзі розглядають питання 

започаткування нової військово-навчальної 

місії в Україні і готові обговорювати з 
українською стороною спільні проєкти у сфері 

військової освіти.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Україна отримала найбільшу з партнерів 

ЄС «ковідну» допомогу - понад €1,3 

мільярда 

Європейський Союз для боротьби з пандемією 

COVID-19 загалом надав Україні пакет 
допомоги обсягом 190 млн євро та програму 

макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд 

євро. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331793-kercenska-kriza-ukraina-v-gaazi-zaklikala-negajno-perejti-do-rozgladu-spravi-po-suti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331793-kercenska-kriza-ukraina-v-gaazi-zaklikala-negajno-perejti-do-rozgladu-spravi-po-suti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331793-kercenska-kriza-ukraina-v-gaazi-zaklikala-negajno-perejti-do-rozgladu-spravi-po-suti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331793-kercenska-kriza-ukraina-v-gaazi-zaklikala-negajno-perejti-do-rozgladu-spravi-po-suti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331717-na-samiti-ukrainaes-zaklikali-do-reformi-konstitucijnogo-sudu-ta-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331717-na-samiti-ukrainaes-zaklikali-do-reformi-konstitucijnogo-sudu-ta-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331688-v-es-rozgladaut-pitanna-novoi-vijskovonavcalnoi-misii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331688-v-es-rozgladaut-pitanna-novoi-vijskovonavcalnoi-misii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331681-ukraina-otrimala-najbilsu-z-partneriv-es-kovidnu-dopomogu-ponad-13-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331681-ukraina-otrimala-najbilsu-z-partneriv-es-kovidnu-dopomogu-ponad-13-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331681-ukraina-otrimala-najbilsu-z-partneriv-es-kovidnu-dopomogu-ponad-13-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331681-ukraina-otrimala-najbilsu-z-partneriv-es-kovidnu-dopomogu-ponad-13-milarda.html


 

У «помаранчевій» зоні карантину 

знаходяться 15 областей – МОЗ ТАБЛИЦЯ 

Станом на 12 жовтня, до помаранчевої зони 

епідемічної небезпеки віднесено 15 регіонів.  

 

Щеплення проти грипу та COVID-19 можна 

робити в один день - імунолог 

Міністерство охорони здоров'я затвердило 
рекомендацію Національної технічної групи з 

питань імунопрофілактики про можливість 

проведення щеплення проти COVID-19 та 

проти грипу в один день.

 

 

У Києві провели артперформанс з вимогою 

скасувати патенти на вакцини проти 

COVID-19 ФОТО 

Біля представництва Європейського Союзу в 

Україні 12 жовтня відбувся артперформанс у 

межах кампанії «Вакцинуйте наш світ».

 

 

За добу вакцинували проти коронавірусу 

понад 123 тисячі українців 

За минулу добу, 11 жовтня, в Україні проти 

коронавірусної хвороби COVID-19 

вакцинували 123 230 осіб. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331346-u-pomarancevij-zoni-karantinu-znahodatsa-15-oblastej-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331346-u-pomarancevij-zoni-karantinu-znahodatsa-15-oblastej-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331743-seplenna-proti-gripu-ta-covid19-mozna-robiti-v-odin-den-imunolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331743-seplenna-proti-gripu-ta-covid19-mozna-robiti-v-odin-den-imunolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3331789-u-kievi-vidbuvsa-artperformans-z-vimogou-skasuvati-patenti-na-vakcini-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3331789-u-kievi-vidbuvsa-artperformans-z-vimogou-skasuvati-patenti-na-vakcini-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3331789-u-kievi-vidbuvsa-artperformans-z-vimogou-skasuvati-patenti-na-vakcini-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3331789-u-kievi-vidbuvsa-artperformans-z-vimogou-skasuvati-patenti-na-vakcini-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331377-za-dobu-vakcinuvali-proti-koronavirusu-ponad-123-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331377-za-dobu-vakcinuvali-proti-koronavirusu-ponad-123-tisaci-ukrainciv.html


УКРАЇНА 

 

В РНБО назвали головні проблеми 

національної системи кібербезпеки 

Асиметричну відсіч країні-агресору можуть 
дати кібервійська, які слід було створити ще на 

початку гібридної агресії. 

 

 

Податковий комітет схвалив фінальну 

редакцію «податкового» законопроєкту — 

депутат 

Комітет Верховної Ради схвалив фінальну 

версію законопроєкту №5600 “Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів

 

Нові свердловини в Криму можуть 

призвести до мікроземлетрусів - еколог 

В окупованому Криму до кінця 2021 року 

планують пробурити 36 свердловин на 
чотирьох водозаборах у межах комплексного 

плану щодо забезпечення 

ЕКОНОМІКА 

 

Посли G7 обговорили із главою місії МВФ 

виконання Україною угоди Stand-by 

Посли країн «Великої сімки» обговорили із 

главою місії Міжнародного валютного фонду в 

Україні Іванною Владковою прогрес України у 

виконанні програми фонду. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331654-v-rnbo-nazvali-golovni-problemi-nacionalnoi-sistemi-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331654-v-rnbo-nazvali-golovni-problemi-nacionalnoi-sistemi-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331824-podatkovij-komitet-shvaliv-finalnu-redakciu-podatkovogo-zakonoproektu-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331824-podatkovij-komitet-shvaliv-finalnu-redakciu-podatkovogo-zakonoproektu-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331824-podatkovij-komitet-shvaliv-finalnu-redakciu-podatkovogo-zakonoproektu-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331824-podatkovij-komitet-shvaliv-finalnu-redakciu-podatkovogo-zakonoproektu-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331911-novi-sverdlovini-v-krimu-mozut-prizvesti-do-mikrozemletrusiv-ekolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331911-novi-sverdlovini-v-krimu-mozut-prizvesti-do-mikrozemletrusiv-ekolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331879-posli-g7-obgovorili-iz-glavou-misii-mvf-vikonanna-ukrainou-ugodi-standby.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331879-posli-g7-obgovorili-iz-glavou-misii-mvf-vikonanna-ukrainou-ugodi-standby.html


 

Україна отримає €600 мільйонів - Шмигаль 

подякував ЄС за допомогу 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 
подякував Європейському Союзу за виділення 

другого траншу макрофінансової допомоги в 

розмірі 600 млн євро.

 

Україні треба близько 300 мільярдів на 

енергомодернізацію - Зеленський 

В Україні розроблена детальна програма 

енергомодернізації, на впровадження якої 

потрібно залучити близько 300 млрд гривень. 

 

 

Уряд схвалив стратегію розвитку 

Ощадбанку на 2021 – 2024 роки 

Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію 

розвитку АТ «Державний ощадний банк 

України» на 2021 – 2024 роки.

  

 

Середня ціна гектара землі становить 

близько 33 тисяч – Лещенко 

Середня ціна одного гектара землі 
сільськогосподарського призначення в Україні 

станом на 9 жовтня 2021 року складає близько 

33 тис. грн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331739-ukraina-otrimae-600-miljoniv-smigal-podakuvav-es-za-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331739-ukraina-otrimae-600-miljoniv-smigal-podakuvav-es-za-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331620-ukraini-treba-blizko-300-milardiv-na-energomodernizaciu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331620-ukraini-treba-blizko-300-milardiv-na-energomodernizaciu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331897-urad-shvaliv-strategiu-rozvitku-osadbanku-na-2021-2024-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331897-urad-shvaliv-strategiu-rozvitku-osadbanku-na-2021-2024-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331830-seredna-cina-gektara-zemli-stanovit-blizko-33-tisac-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331830-seredna-cina-gektara-zemli-stanovit-blizko-33-tisac-lesenko.html


 

В Україні почав роботу Офіс з розвитку 

підприємництва та експорту 

Почав роботу Офіс з розвитку підприємництва 

та експорту.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кулеба закликав ЄС застосувати новий 

механізм санкцій проти окупантів у Криму 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба закликав Європейський Союз 

застосувати новий санкційний механізм проти 

окупантів-порушників прав людини в Криму. 

 

 

Україна і ЄС домовилися подвоїти зусилля 

для визволення 450 бранців Кремля - 

Зеленський 

Україна і Європейський Союз домовилися 
подвоїти зусилля щодо визволення 450 

українців, які незаконно утримуються 

Російською Федерацією. 

 

Венедіктова повідомила до Гааги про 

«паради військовополонених» в ОРДЛО 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

підписала два нових повідомлення до 

Міжнародного кримінального суду - про 
"паради військовополонених" в ОРДЛО та 

руйнування мостів окупантами у Донецькій та 

Луганській областях.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331765-v-ukraini-pocav-robotu-ofis-z-rozvitku-pidpriemnictva-ta-eksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331765-v-ukraini-pocav-robotu-ofis-z-rozvitku-pidpriemnictva-ta-eksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331736-kuleba-zaklikav-es-zastosuvati-novij-mehanizm-sankcij-proti-okupantiv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3331736-kuleba-zaklikav-es-zastosuvati-novij-mehanizm-sankcij-proti-okupantiv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331607-ukraina-i-es-domovilisa-podvoiti-zusilla-dla-vizvolenna-450-branciv-kremla-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331607-ukraina-i-es-domovilisa-podvoiti-zusilla-dla-vizvolenna-450-branciv-kremla-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331607-ukraina-i-es-domovilisa-podvoiti-zusilla-dla-vizvolenna-450-branciv-kremla-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331607-ukraina-i-es-domovilisa-podvoiti-zusilla-dla-vizvolenna-450-branciv-kremla-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3331425-venediktova-povidomila-do-gaagi-pro-paradi-vijskovopolonenih-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3331425-venediktova-povidomila-do-gaagi-pro-paradi-vijskovopolonenih-v-ordlo.html


 

Біля ОП родичі полонених та зниклих 

безвісти утворили живу «стіну надії» ФОТО 

У Києві біля будівлі Офісу Президента 
проходить акція "Україно, ми є!", під час якої 

родичі полонених та зниклих безвісти 

вибудували живу "стіну надії", щоб нагадати 

владі про невиконані обіцянки.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Венедіктова розповіла, як розкрили замах 

на «Мультика» завдяки ДНК 

ДНК на недопалках допомогло розкрити замах 
на вбивство кримінального авторитета 

Мультика в Миколаєві.  

 

Столичні чиновники отримали підозри за 

«зникнення» 12 мільйонів з благоустрою 

Андріївського 

У Києві керівників управління Подільської 
районної державної адміністрації та 

підрядника підозрюють у розкраданні коштів 

під час благоустрою Андріївського узвозу.

 

 

З «Кузні на Рибальському» стягнуть понад 

47,3 мільйона штрафу - прокуратура 

Приватне акціонерне товариство "Завод "Кузня 
на Рибальському" заплатить 47,3 млн грн 

штрафу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331623-bila-op-rodici-polonenih-ta-zniklih-bezvisti-utvorili-zivu-stinu-nadii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331623-bila-op-rodici-polonenih-ta-zniklih-bezvisti-utvorili-zivu-stinu-nadii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331811-venediktova-rozpovila-ak-rozkrili-zamah-na-multika-zavdaki-dnk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331811-venediktova-rozpovila-ak-rozkrili-zamah-na-multika-zavdaki-dnk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3331755-stolicni-cinovniki-otrimali-pidozri-za-zniknenna-12-miljoniv-z-blagoustrou-andriivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3331755-stolicni-cinovniki-otrimali-pidozri-za-zniknenna-12-miljoniv-z-blagoustrou-andriivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3331755-stolicni-cinovniki-otrimali-pidozri-za-zniknenna-12-miljoniv-z-blagoustrou-andriivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3331755-stolicni-cinovniki-otrimali-pidozri-za-zniknenna-12-miljoniv-z-blagoustrou-andriivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331494-z-kuzni-na-ribalskomu-stagnut-ponad-473-miljona-strafu-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331494-z-kuzni-na-ribalskomu-stagnut-ponad-473-miljona-strafu-prokuratura.html


 

Невідомі перекрили газопостачання у 

Лозовій на Харківщині 

У місті Лозова на Харківщині невідомі 
перекрили газопостачання до житлових 

будинків.

 

 

Керівника «Південно-Західної залізниці» 

відсторонили після підозри НАБУ 

АТ «Укрзалізниця» відсторонило Артема 
Мироновича від посади виконавчого директора 

філії «Південно-Західна залізниця» та 

призначило на цю посаду заступника 
директора виконавчого цієї регіональної філії 

Андрія Букіна. 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

ПАРЄ стежить за виконанням резолюції 

щодо переслідувань кримських татар, а ми 

стежимо за ПАРЄ - Марія Мезенцева, голова 

Постійної делегації Верховної Ради України 

у ПАРЄ ІНТЕРВ'Ю 

Парламентська асамблея Ради Європи 
відхилила список кандидатів на посаду судді 
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) 

від України.  

 

Потужностей ГТС України вистачить на дві 

Європи 

Поточна енергетична криза Європи може бути 

лише прелюдією того, що вчинить РФ у 

найближчі роки 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331806-nevidomi-perekrili-gazopostacanna-u-lozovij-na-harkivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331806-nevidomi-perekrili-gazopostacanna-u-lozovij-na-harkivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331821-kerivnika-pivdennozahidnoi-zaliznici-vidstoronili-pisla-pidozri-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3331821-kerivnika-pivdennozahidnoi-zaliznici-vidstoronili-pisla-pidozri-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331481-maria-mezenceva-golova-postijnoi-delegacii-verhovnoi-radi-ukraini-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331481-maria-mezenceva-golova-postijnoi-delegacii-verhovnoi-radi-ukraini-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331481-maria-mezenceva-golova-postijnoi-delegacii-verhovnoi-radi-ukraini-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331481-maria-mezenceva-golova-postijnoi-delegacii-verhovnoi-radi-ukraini-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331481-maria-mezenceva-golova-postijnoi-delegacii-verhovnoi-radi-ukraini-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331481-maria-mezenceva-golova-postijnoi-delegacii-verhovnoi-radi-ukraini-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331559-potuznostej-gts-ukraini-vistacit-na-dvi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3331559-potuznostej-gts-ukraini-vistacit-na-dvi-evropi.html


 

Диво-врожаї на «теплих» грядках 

Самоук-винахідник із Тернопільщини 

розробив унікальну технологію вирощування 

овочів: їх вдається отримати на 40-60% більше

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні хочуть запровадити звання 

«Батько-герой» ЗАКОНОПРОЄКТ 

Група народних депутатів зареєструвала у 
Верховній Раді законопроєкт №6162 “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо присвоєння почесного звання “Батько-

герой”. 

 

На Оболоні встановлять меморіальний знак 

Героям Небесної Сотні 

На вулиці Маршала Тимошенка в 

Оболонському районі встановлять 

меморіальний знак Героям Небесної Сотні. 

 

 

На п’ятому Junior Fashion Week відбудеться 

показ колекції Олексія Залевського 

«НЕЗАЛЕЖНІ» 

У Києві, в КВЦ “Парковий”, з 22 по 24 жовтня 

відбудеться п’ятий Junior Fashion Week. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3331536-divovrozai-na-teplih-gradkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3331536-divovrozai-na-teplih-gradkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331667-v-ukraini-hocut-zaprovaditi-zvanna-batkogeroj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331667-v-ukraini-hocut-zaprovaditi-zvanna-batkogeroj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3331804-na-oboloni-vstanovlat-memorialnij-znak-geroam-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3331804-na-oboloni-vstanovlat-memorialnij-znak-geroam-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331891-na-patomu-junior-fashion-week-vidbudetsa-pokaz-kolekcii-oleksia-zalevskogo-nezalezni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331891-na-patomu-junior-fashion-week-vidbudetsa-pokaz-kolekcii-oleksia-zalevskogo-nezalezni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331891-na-patomu-junior-fashion-week-vidbudetsa-pokaz-kolekcii-oleksia-zalevskogo-nezalezni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331891-na-patomu-junior-fashion-week-vidbudetsa-pokaz-kolekcii-oleksia-zalevskogo-nezalezni.html


 

Фронтмена гурту «Мертвий півень» Міська 

Барбару поховають у Харкові 

Фронтмена гурту «Мертвий півень», актора 
театру "Арабески", одного із засновників 

українського року Міська Барбару поховають 

13 жовтня у Харкові.

 

 

Чат-бот «А дитині можна?» допоможе 

розібратися із безпечністю фермерської 

продукції 

За допомогою чат-бота «А дитині можна?» 
українські споживачі можуть перевірити 

знання щодо безпечності фермерської 

продукції. 

 

Українська диригентка стала директоркою 

одного з провідних театрів Італії 

Всесвітньо відома українська диригентка 

Оксана Линів стала музичним директором 

італійського Teatro Comunale Bologna, в якому 
в різні століття ставили світові прем‘єри своїх 

творів Россіні, Белліні, Доніцетті, Верді і 

Ваґнер. 

 

МКІП запрошує українців проголосувати за 

30 знакових книжок Незалежності 

Міністерство культури та інформаційної 
політики запрошує українців узяти участь у 

голосуванні «30 знакових книжок нашої 

Незалежності». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331932-frontmena-gurtu-mertvij-piven-miska-barbaru-pohovaut-u-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331932-frontmena-gurtu-mertvij-piven-miska-barbaru-pohovaut-u-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3331441-catbot-a-ditini-mozna-dopomoze-rozibratisa-iz-bezpecnistu-fermerskoi-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3331441-catbot-a-ditini-mozna-dopomoze-rozibratisa-iz-bezpecnistu-fermerskoi-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3331441-catbot-a-ditini-mozna-dopomoze-rozibratisa-iz-bezpecnistu-fermerskoi-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3331441-catbot-a-ditini-mozna-dopomoze-rozibratisa-iz-bezpecnistu-fermerskoi-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331427-ukrainska-dirigentka-stala-direktorkou-odnogo-z-providnih-teatriv-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331427-ukrainska-dirigentka-stala-direktorkou-odnogo-z-providnih-teatriv-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331900-mkip-zaprosue-ukrainciv-progolosuvati-za-30-znakovih-knizok-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331900-mkip-zaprosue-ukrainciv-progolosuvati-za-30-znakovih-knizok-nezaleznosti.html


 

Чернівецький скансен вперше за 35 років 

відкриє дві нові експозиційні зони з 

будинками 

У Чернівецькому обласному музеї народної 

архітектури та побуту вперше за 35 років 

існування відкриють дві нові експозиційні зони 

із гуцульською хатою та будинком Підгір'я.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3331818-cerniveckij-skansen-vperse-za-35-rokiv-vidkrie-dvi-novi-ekspozicijni-zoni-z-budinkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3331818-cerniveckij-skansen-vperse-za-35-rokiv-vidkrie-dvi-novi-ekspozicijni-zoni-z-budinkami.html
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