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ТОП 

 

Пентагон анонсував візит міністра оборони 

до України наступного тижня 

Глава оборонного відомства США Ллойд Остін 
наступного тижня відвідає з візитом Україну в 
межах європейського турне, яке наразі 

готується Пентагоном.   

 

Суд залишив Медведчука під цілодобовим 

домашнім арештом 

Печерський райсуд Києва відмовив у 

задоволенні клопотання про зміну запобіжного 
заходу народному депутату від “Опозиційної 
платформи — за

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3332027-pentagon-anonsuvav-vizit-ministra-oboroni-do-ukraini-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3332027-pentagon-anonsuvav-vizit-ministra-oboroni-do-ukraini-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331968-sud-zalisiv-medvedcuka-pid-cilodobovim-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331968-sud-zalisiv-medvedcuka-pid-cilodobovim-domasnim-arestom.html


 

Прем’єр Норвегії анонсувала відставку 

уряду 

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг подасть 
прохання про відставку уряду.

 

 

На Тихановську в Білорусі завели нову 

кримінальну справу 

Слідчий комітет Білорусі порушив нову 
кримінальну справу проти білоруських 
опозиційних лідерів Світлани Тихановської та 

Павла Латушка. 

 

У Києві 14 жовтня відкриють пам'ятний 

хрест захисникам України 

У День захисників і захисниць України, 14 

жовтня, у Києві урочисто відкриють пам’ятний 
хрест на честь учасників боротьби за 
незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України.

 

 

Україна зіграла внічию з Боснією і 

Герцеговиною у відборі ЧС-2022 з футболу 

Національна збірна України з футболу вшосте 
зіграла внічию у кваліфікації чемпіонату світу-
2022.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3332014-premer-norvegii-anonsuvala-vidstavku-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3332014-premer-norvegii-anonsuvala-vidstavku-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3332065-na-tihanovsku-v-bilorusi-zaveli-novu-kriminalnu-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3332065-na-tihanovsku-v-bilorusi-zaveli-novu-kriminalnu-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3332023-u-kievi-14-zovtna-vidkriut-pamatnij-hrest-zahisnikam-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3332023-u-kievi-14-zovtna-vidkriut-pamatnij-hrest-zahisnikam-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3331999-ukraina-zigrala-vniciu-z-bosnieu-i-gercegovinou-u-vidbori-cs2022-z-futbolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3331999-ukraina-zigrala-vniciu-z-bosnieu-i-gercegovinou-u-vidbori-cs2022-z-futbolu.html


 

У світі зафіксували 239,4 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 13 жовтня зафіксували 
239 481 625 випадків зараження 
коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Обидві палати Конгресу США підтримали 

законопроєкт для уникнення дефолту 

Палата представників США слідом за Сенатом 
ухвалила законопроєкт, який дозволяє 
збільшити ліміт державного боргу країни до 
початку грудня та 

 

Гуманітарна допомога Афганістану має 

бути узгоджена – Меркель 

Гуманітарна допомога Афганістану має бути 
узгоджена, а міжнародні фінансові організації 
мають подбати про те, щоб фінансова система 
країни була збережена, щзо дало б можливість 
використання такої допомоги.

 

 

Зовнішня політика Австрії залишиться без 

змін – канцлер Шалленберг 

Зовнішня політика Австрії за нового канцлера 
Александера Шалленберга, який прийшов на 
зміну Себастіану Курцу, залишиться без змін.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3332058-u-sviti-zafiksuvali-2394-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3332058-u-sviti-zafiksuvali-2394-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3332033-obidvi-palati-kongresu-ssa-pidtrimali-zakonoproekt-dla-uniknenna-defoltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3332033-obidvi-palati-kongresu-ssa-pidtrimali-zakonoproekt-dla-uniknenna-defoltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3332001-gumanitarna-dopomoga-afganistanu-mae-buti-uzgodzena-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3332001-gumanitarna-dopomoga-afganistanu-mae-buti-uzgodzena-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3332006-zovnisna-politika-avstrii-zalisitsa-bez-zmin-kancler-sallenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3332006-zovnisna-politika-avstrii-zalisitsa-bez-zmin-kancler-sallenberg.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

На Банковій Саміт Україна – ЄС назвали 

одним із найуспішніших за історію відносин 

Заступник керівника Офісу Президента Ігор 

Жовква заявив, що 23-й Саміт Україна – ЄС 
став важливим етапом розвитку політичного 
діалогу та поглиблення інтеграції між нашою 
державою та Євросоюзом. 

 

 

Євроінтеграція допоможе Україні 

долучитися до системи європейського 

виробництва — експерт 

Говорячи про Угоду про асоціацію з ЄС, слід 
розглядати не тільки частину про можливість 
вільної торгівлі, а й про інституційні зміни. 

 

Гармаш каже, що гуманітарну підгрупу ТКГ 

знову зірвала «терористка Пирогова» 

Російська сторона навмисно зірвала 
переговори гуманітарної робочої групи 
Тристоронньої контактної групи на тлі 
закриття КПВВ на Донбасі та спалаху 

 

 

В ОРДЛО доставили понад 39 тонн 

гуманітарного вантажу - Мінреінтеграції 

На окуповані Росією окремі райони Донецької 
і Луганської областей доставили гуманітарний 
вантаж загальною вагою 39,17 тонн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331966-na-bankovij-samit-ukraina-es-nazvali-odnim-iz-najuspisnisih-za-istoriu-vidnosin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331966-na-bankovij-samit-ukraina-es-nazvali-odnim-iz-najuspisnisih-za-istoriu-vidnosin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3332045-evrointegracia-dopomoze-ukraini-dolucitisa-do-sistemi-evropejskogo-virobnictva-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3332045-evrointegracia-dopomoze-ukraini-dolucitisa-do-sistemi-evropejskogo-virobnictva-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3332045-evrointegracia-dopomoze-ukraini-dolucitisa-do-sistemi-evropejskogo-virobnictva-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3332045-evrointegracia-dopomoze-ukraini-dolucitisa-do-sistemi-evropejskogo-virobnictva-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331951-garmas-kaze-so-gumanitarnu-pidgrupu-tkg-znovu-zirvala-teroristka-pirogova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331951-garmas-kaze-so-gumanitarnu-pidgrupu-tkg-znovu-zirvala-teroristka-pirogova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3332017-v-ordlo-dostavili-ponad-39-tonn-gumanitarnogo-vantazu-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3332017-v-ordlo-dostavili-ponad-39-tonn-gumanitarnogo-vantazu-minreintegracii.html


 

Смерть українця у Польщі: прокуратура 

оскаржила відмову суду арештувати двох 

поліцейських ЕКСКЛЮЗИВ 

Окружна прокуратура у польському Щеціні 
оскаржила рішення місцевого суду, який 
відмовив у тимчасовому арешті двох 

поліцейських, підозрюваних у причетності до 
смертельного побиття українця Дмитра 
Никифоренка.

 

УКРАЇНА 

 

Офіс генпрокурора оскаржить домашній 

арешт Медведчуку 

Прокурори будуть оскаржувати запобіжний 
захід у вигляді цілодобового домашнього 
арешту народному депутату від “Опозиційної 

платформи — за 

 

Нафтогаз пропонує бюджетним установам 

контракти з фіксованою ціною на газ 

«Нафтогаз України» пропонує бюджетним та 
релігійним організаціям середньострокові 

контакти з фіксованою ціною на газ – 13,7 грн 
за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 
16,8 грн). Контракт укладається на термін 15 
місяців - до кінця 2022 року.  

 

Формат безоплатної приватизації землі 

треба трансформувати - Лещенко 

Безоплатна приватизація землі в нинішньому 
форматі є інструментом, який дозволяє 
зловживати цим правом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331971-smert-ukrainca-u-polsi-prokuratura-oskarzila-vidmovu-sudu-arestuvati-dvoh-policejskih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331971-smert-ukrainca-u-polsi-prokuratura-oskarzila-vidmovu-sudu-arestuvati-dvoh-policejskih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331971-smert-ukrainca-u-polsi-prokuratura-oskarzila-vidmovu-sudu-arestuvati-dvoh-policejskih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3331971-smert-ukrainca-u-polsi-prokuratura-oskarzila-vidmovu-sudu-arestuvati-dvoh-policejskih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331984-ofis-genprokurora-oskarzit-domasnij-arest-medvedcuku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331984-ofis-genprokurora-oskarzit-domasnij-arest-medvedcuku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331958-naftogaz-proponue-budzetnim-ustanovam-kontrakti-z-fiksovanou-cinou-na-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331958-naftogaz-proponue-budzetnim-ustanovam-kontrakti-z-fiksovanou-cinou-na-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331973-format-bezoplatnoi-privatizacii-zemli-treba-transformuvati-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3331973-format-bezoplatnoi-privatizacii-zemli-treba-transformuvati-lesenko.html


 

Справа про заволодіння землею в Одесі: суд 

призначив підозрюваній 26 мільйонів 

застави 

Вищий антикорупційний суд призначив 
директору юридичного департаменту Одеської 
міської ради, яку підозрюють у справі щодо 

незаконного заволодіння землею 
територіальної громади Одеси, заставу у 
розмірі 26 млн 169 тис грн. 

 

Денісова вважає, що законопроєкт про 

сурогатне материнство необхідно 

доопрацювати 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 
Людмила Денісова заявила, що законопроєкт 
про сурогатне материнство необхідно 
доопрацювати, оскільки він

 

 

У прокуратурі працює третина жінок — 

Венедіктова 

В органах української прокуратури працює 
третина жінок. 

 

В Україні запрацював єдиний екологічний 

вебпортал «ЕкоСистема» - Міндовкілля 

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про 
Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема», 
якою врегульовується питання функціонування 
єдиної

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3332016-sprava-pro-zavolodinna-zemleu-v-odesi-sud-priznaciv-pidozruvanij-26-miljoniv-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3332016-sprava-pro-zavolodinna-zemleu-v-odesi-sud-priznaciv-pidozruvanij-26-miljoniv-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3332016-sprava-pro-zavolodinna-zemleu-v-odesi-sud-priznaciv-pidozruvanij-26-miljoniv-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3332016-sprava-pro-zavolodinna-zemleu-v-odesi-sud-priznaciv-pidozruvanij-26-miljoniv-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331997-denisova-vvazae-so-zakonoproekt-pro-surogatne-materinstvo-neobhidno-doopracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331997-denisova-vvazae-so-zakonoproekt-pro-surogatne-materinstvo-neobhidno-doopracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331997-denisova-vvazae-so-zakonoproekt-pro-surogatne-materinstvo-neobhidno-doopracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3331997-denisova-vvazae-so-zakonoproekt-pro-surogatne-materinstvo-neobhidno-doopracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3332055-u-prokuraturi-pracue-tretina-zinok-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3332055-u-prokuraturi-pracue-tretina-zinok-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3332053-v-ukraini-zapracuvav-edinij-ekologicnij-vebportal-ekosistema-mindovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3332053-v-ukraini-zapracuvav-edinij-ekologicnij-vebportal-ekosistema-mindovkilla.html


 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на середу, 13 
жовтня 2021 року, зміцнив офіційний курс 
гривні на 1 копійку - до 26,349 грн за долар.  

 

В Україні – 16 309 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні зареєстровано 16 309 
нових підтверджених випадків коронавірусної 
хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Російські найманці за добу шість разів 

зривали «тишу» на сході України 

Упродовж минулої доби, 12 жовтня, російсько-
окупаційні війська 6 разів порушували режим 
припинення вогню, 2 з яких із застосуванням 
забороненого 

 

Місія ОБСЄ зафіксувала 291 порушення 

«тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 
доби 220 порушень режиму припинення вогню 
у Донецькій області та 71 таке порушення на 
Луганщині.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3332060-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3332060-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3332062-v-ukraini-16-309-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3332062-v-ukraini-16-309-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3332057-rosijski-najmanci-za-dobu-sist-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3332057-rosijski-najmanci-za-dobu-sist-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3332021-misia-obse-zafiksuvala-291-porusenna-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3332021-misia-obse-zafiksuvala-291-porusenna-tisi-na-shodi-ukraini.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

13 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні зірки радять дуже зважено ставитися 
до кожного сказаного слова 

 

Фіджі з грудня відкриє кордони для 

вакцинованих туристів 

Фіджі з 1 грудня відкриється для повністю 
вакцинованих туристів.

 

 

В Україні відбувся наймасовіший урок з 

профорієнтації у прямому ефірі 

Всеукраїнський урок з профорієнтації «Обери 
професію своєї мрії» у прямому ефірі 
подивились школярі та викладачі понад 15 000 
класів шкіл з усіх регіонів України.

 

 

Національна оперета презентує проєкт 

«Автентична британська музика. Бірмінгем-

Київ» 

Масштабний проєкт «Автентична британська 
музика. Бірмінгем-Київ» реалізує у жовтні 

Національна оперета України спільно з 
Бірмінгемською оперою за підтримки УКФ та 
Британської Ради.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331189-13-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331189-13-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3331975-fidzi-z-grudna-vidkrie-kordoni-dla-vakcinovanih-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3331975-fidzi-z-grudna-vidkrie-kordoni-dla-vakcinovanih-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3332025-v-ukraini-vidbuvsa-najmasovisij-urok-z-proforientacii-u-pramomu-efiri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3332025-v-ukraini-vidbuvsa-najmasovisij-urok-z-proforientacii-u-pramomu-efiri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331977-nacionalna-opereta-prezentue-proekt-avtenticna-britanska-muzika-birmingemkiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331977-nacionalna-opereta-prezentue-proekt-avtenticna-britanska-muzika-birmingemkiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3331977-nacionalna-opereta-prezentue-proekt-avtenticna-britanska-muzika-birmingemkiiv.html
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Чи робити COVID-щеплення з аутоімунним 

захворюванням – роз'яснення Нацслужби 

здоров’я 

Національна служба здоров'я України 
наголошує, що вакцинація від COVID-19 
людей з аутоімунними захворюваннями є 

обов’язковою.

 

У Франції заборонять пакувати у пластик 

фрукти й овочі 

У Франції опублікували список фруктів та 
овочів, які з 1 січня 2022 року мають продавати 
без пластикової упаковки.

 

 

Amazon не диктуватиме керівникам, коли і 

скільки працівників виводити в офіс 

Гендиректор Amazon Енді Яссі дозволив 

керівникам департаментів самостійно 
вирішувати, як часто співробітники повинні 
приходити в офіс, коли наступного року 
компанія відкриє свої офіси на тлі пандемії 
коронавірусу, яка триває.

 

 

Міжнародний кінофестиваль «Бруківка» 

оголосив програму ювілейного кіноогляду 

П’ятий Міжнародний кінофестиваль сучасного 
українського та міжнародного кіно «Бруківка» 
відбудеться з 15 по 20 листопада у місті 
Кам'янець-Подільський. 
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13 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, з ініціативи ООН, відзначається 
Міжнародний день зі зменшення небезпеки 
стихійних лих
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