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ТОП 

 

Кулеба: Нас не цікавить думка Росії про 

вступ України до НАТО 

Російська Федерація не має права голосу у 

дискусії про майбутнє членство України в 

НАТО. 

 

 

МВФ і Україна попередньо домовились про 

виділення траншу на $700 мільйонів 

Міжнародний валютний фонд і уряд України 
уклали попередню угоду на рівні персоналу 

щодо продовження програми кредитування й 

виділення Україні траншу в розмірі близько 

700 мільйонів доларів.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334439-kuleba-nas-ne-cikavit-dumka-rosii-pro-vstup-ukraini-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334439-kuleba-nas-ne-cikavit-dumka-rosii-pro-vstup-ukraini-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3334570-mvf-i-ukraina-poperedno-domovilis-pro-vidilenna-transu-na-700-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3334570-mvf-i-ukraina-poperedno-domovilis-pro-vidilenna-transu-na-700-miljoniv.html


 

Україна отримала від США другу партію 

озброєння 

Україна отримала черговий вантаж 
міжнародної технічної допомоги від уряду 

Сполучених Штатів Америки. Це вже друга 

партія від американських партнерів

 

 

Співробітників місії ОБСЄ у Горлівці 

фактично захопили в заручники – 

представник ТКГ 

У Горлівці фактично захопили в заручники 

співробітників Моніторингової місії ОБСЄ.

 

 

У Кривому Розі знайшли мертвим брата 

загиблого мера - ЗМІ 

До поліціі Кривого Рогу надійшло 

повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в 

одній із квартир у Центрально-Міському 

районі.

 

 

Наказ про обов’язкову вакцинацію 

оскаржили в ОАСК 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

просять визнати протиправним наказ 

Міністерства охорони здоров’я про 

затвердження переліку професій, працівники 

яких підлягають обов’язковій вакцинації. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3334273-ukraina-otrimala-vid-ssa-drugu-partiu-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3334273-ukraina-otrimala-vid-ssa-drugu-partiu-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3334260-spivrobitnikiv-misii-obse-u-gorlivci-fakticno-zahopili-v-zarucniki-predstavnik-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3334260-spivrobitnikiv-misii-obse-u-gorlivci-fakticno-zahopili-v-zarucniki-predstavnik-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3334260-spivrobitnikiv-misii-obse-u-gorlivci-fakticno-zahopili-v-zarucniki-predstavnik-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3334260-spivrobitnikiv-misii-obse-u-gorlivci-fakticno-zahopili-v-zarucniki-predstavnik-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3334583-u-krivomu-rozi-znajsli-mertvim-brata-zagiblogo-mera-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3334583-u-krivomu-rozi-znajsli-mertvim-brata-zagiblogo-mera-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334287-nakaz-pro-obovazkovu-vakcinaciu-oskarzili-v-oask.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334287-nakaz-pro-obovazkovu-vakcinaciu-oskarzili-v-oask.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

В ОБСЄ розповіли, як окупанти 

заблокували спостерігачів місії у готелі в 

Горлівці 

Бойовики російських збройних формувань 

заблокували виїзд із патрульної бази СММ 

ОБСЄ в тимчасово окупованій Горлівці, а 

також заборонили спостерігачам залишати 
готель. 
 

 

 

Дії Росії — неприпустимі: у МЗС 

відреагували на блокування місії ОБСЄ 

Міністерство закордонних справ України 

вважає неприпустимими дії Росії з 
перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на сході 

України і закликає РФ припинити провокації 

проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ. 

 

 

Україна є дверима в Європу для 

Азербайджану - посол 

Україна є дверима в Європу для 

Азербайджану, як Азербайджан є дверима на 

Кавказ та в Азію для України. 

 

 

Римський статут дасть Україні нові 

можливості в суді у Гаазі – Венедіктова 
ВІДЕО 

Ратифікація Римського статуту прискорить 

розслідування злочинів у Криму та на Донбасі, 
а також дозволить Україні скористатися 

можливостями

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3334394-v-obse-rozpovili-ak-okupanti-zablokuvali-sposterigaciv-misii-u-goteli-v-gorlivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3334394-v-obse-rozpovili-ak-okupanti-zablokuvali-sposterigaciv-misii-u-goteli-v-gorlivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3334394-v-obse-rozpovili-ak-okupanti-zablokuvali-sposterigaciv-misii-u-goteli-v-gorlivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3334394-v-obse-rozpovili-ak-okupanti-zablokuvali-sposterigaciv-misii-u-goteli-v-gorlivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334347-dii-rosii-nepripustimi-u-mzs-vidreaguvali-na-blokuvanna-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334347-dii-rosii-nepripustimi-u-mzs-vidreaguvali-na-blokuvanna-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334432-ukraina-e-dverima-v-evropu-dla-azerbajdzanu-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334432-ukraina-e-dverima-v-evropu-dla-azerbajdzanu-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334600-rimskij-statut-dast-ukraini-novi-mozlivosti-v-sudi-u-gaazi-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334600-rimskij-statut-dast-ukraini-novi-mozlivosti-v-sudi-u-gaazi-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334600-rimskij-statut-dast-ukraini-novi-mozlivosti-v-sudi-u-gaazi-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334600-rimskij-statut-dast-ukraini-novi-mozlivosti-v-sudi-u-gaazi-venediktova.html


 

Найвищу стійкість до дезінформації РФ 

демонструє Україна – Stopfake ДОСЛІДЖЕННЯ  

Україна демонструє найвищу стійкість до 
зовнішніх дезінформаційних впливів з-поміж 

десяти країн Центральної і Східної Європи, за 

нею ідуть Азербайджан, Чехія та Словаччина.

 

 

У Stopfake вважають загрозою ігнорування 

китайського впливу на Україну 

Ігнорування китайського впливу в Україні, 
який, на відміну від російського, є більш 

м’яким і стриманим, загрожує нашій країні ще 

однією кризою.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Відсьогодні у «червоній» зоні карантину – 

п'ять областей 

У понеділок, 18 жовтня, починає діяти 

червоний рівень епідемічної небезпеки 

у Запорізькій, Одеській, Донецькій та 

Дніпропетровській областях. 

 

 

Перевіряти COVID-сертифікати за QR-

кодом почнуть із 21 жовтня 

Працівники Держпродспоживслужби, Центру 

контролю та профілактики хвороб на місцях, а 

також Патрульної поліції перевірятимуть 

достовірність COVID-сертифікатів із 21 

жовтня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334455-najvisu-stijkist-do-dezinformacii-rf-demonstrue-ukraina-stopfake.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334455-najvisu-stijkist-do-dezinformacii-rf-demonstrue-ukraina-stopfake.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334548-u-stopfake-vvazaut-zagrozou-ignoruvanna-kitajskogo-vplivu-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334548-u-stopfake-vvazaut-zagrozou-ignoruvanna-kitajskogo-vplivu-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3334054-karantin-v-ukraini-vidsogodni-cervonimi-stali-cotiri-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3334054-karantin-v-ukraini-vidsogodni-cervonimi-stali-cotiri-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334303-perevirati-covidsertifikati-za-qrkodom-pocnut-iz-21-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334303-perevirati-covidsertifikati-za-qrkodom-pocnut-iz-21-zovtna.html


 

МОЗ доручили затвердити графік COVID-

щеплень для кожної області 

Президент Володимир Зеленський наполягає 
на прискоренні темпів щеплення проти 

COVID-19 й доручив ретельно відстежувати 

ситуацію з роботою центрів вакцинації в 

регіонах протягом тижня, особливо у вихідні. 

 

В Україні повністю вакциновані від 

коронавірусу 6,4 мільйона осіб – МОЗ 

В Україні повністю вакциновані 6,4 мільйона 

громадян і ще 7,9 мільйона громадян отримали 

по одній дозі вакцини проти коронавірусу. 

 

 

МОЗ готує повний перелік протипоказань 

до вакцинації від коронавірусу 

Міністерство охорони здоров'я готує повний 

перелік протипоказань до вакцинації від 

коронавірусу.  

 

Українські науковці знайшли речовини, які 

можуть запобігти гострій пневмонії від 

COVID-19 

Науковці Інституту молекулярної біології і 

генетики (ІМБГ) разом із Інститутом фізіології 
імені О.О. Богомольця НАН України 

віднайшли речовини, які можуть

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334380-moz-dorucili-zatverditi-grafik-covidseplen-dla-koznoi-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334380-moz-dorucili-zatverditi-grafik-covidseplen-dla-koznoi-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334114-v-ukraini-povnistu-vakcinovani-vid-koronavirusu-64-miljona-osib-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334114-v-ukraini-povnistu-vakcinovani-vid-koronavirusu-64-miljona-osib-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334269-moz-gotue-povnij-perelik-protipokazan-do-vakcinacii-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334269-moz-gotue-povnij-perelik-protipokazan-do-vakcinacii-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334372-ukrainski-naukovci-znajsli-recovini-aki-mozut-zapobigti-gostrij-pnevmonii-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334372-ukrainski-naukovci-znajsli-recovini-aki-mozut-zapobigti-gostrij-pnevmonii-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334372-ukrainski-naukovci-znajsli-recovini-aki-mozut-zapobigti-gostrij-pnevmonii-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334372-ukrainski-naukovci-znajsli-recovini-aki-mozut-zapobigti-gostrij-pnevmonii-vid-covid19.html


 

«Постковід» із задишкою та проблемами з 

концентрацією може тривати рік – експерт 

Постковідний синдром у пацієнтів, які 

перехворіли на COVID-19, може тривати рік.  

УКРАЇНА 

 

Рада може розглянути кадрові зміни в уряді 

наступного пленарного тижня 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 

допускає, що питання кадрових змін у Кабінеті 
Міністрів парламент може розглянути на 

наступному пленарному тижні (з 2 по 5 

листопада). 

 

 

Зеленський скликає Раду на «євродень» - що 

пропонує ухвалити 

Президент Володимир Зеленський звернувся 

до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука 

з проханням скликати позачергове засідання 
парламенту для розгляду питань 

євроінтеграції.

 

 

Третьякову можуть відсторонити від п'яти 

засідань Ради – Стефанчук звернувся до 

комітету 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 

звернувся до Комітету з питань Регламенту, 

депутатської етики та організації роботи 

Верховної Ради

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334325-postkovid-iz-zadiskou-ta-problemami-z-koncentracieu-moze-trivati-rik-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334325-postkovid-iz-zadiskou-ta-problemami-z-koncentracieu-moze-trivati-rik-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334337-rada-moze-rozglanuti-kadrovi-zmini-v-uradi-nastupnogo-plenarnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334337-rada-moze-rozglanuti-kadrovi-zmini-v-uradi-nastupnogo-plenarnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334441-zelenskij-prosit-sklikati-pozacergove-zasidanna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334441-zelenskij-prosit-sklikati-pozacergove-zasidanna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334295-tretakovu-mozut-vidstoroniti-vid-pati-zasidan-radi-stefancuk-zvernuvsa-do-komitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334295-tretakovu-mozut-vidstoroniti-vid-pati-zasidan-radi-stefancuk-zvernuvsa-do-komitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334295-tretakovu-mozut-vidstoroniti-vid-pati-zasidan-radi-stefancuk-zvernuvsa-do-komitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334295-tretakovu-mozut-vidstoroniti-vid-pati-zasidan-radi-stefancuk-zvernuvsa-do-komitetu.html


 

Стефанчук хоче дискусії з опозицією про 

зміну регламенту ВР 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на 
зустрічах із парламентськими фракціями, 

зокрема, обговорить питання змін у 

Регламенті.

 

 

Кличко хоче повернути районні ради у 

Києві 

Київський міський голова Віталій Кличко 
ініціював розгляд Київською міською радою 

питання щодо створення районних рад у Києві.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський підписав зміни до бюджету-2021 

про гроші для армії та соцдопомогу 

Президент Володимир Зеленський підписав 

Закон «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

№ 1807-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 8 

жовтня 2021 року. 

 

Нафтогаз подав заявку на участь у 

сертифікації Nord Stream 2 

НАК "Нафтогаз України" подав до німецького 
регулятора заявку на участь у процесі 

сертифікації газогону "Північний потік-2". 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334335-stefancuk-hoce-diskusii-z-opozicieu-pro-zminu-reglamentu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334335-stefancuk-hoce-diskusii-z-opozicieu-pro-zminu-reglamentu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3334312-klicko-hoce-povernuti-rajonni-radi-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3334312-klicko-hoce-povernuti-rajonni-radi-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334594-zelenskij-pidpisav-zmini-do-budzetu2021-pro-grosi-dla-armii-ta-socdopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334594-zelenskij-pidpisav-zmini-do-budzetu2021-pro-grosi-dla-armii-ta-socdopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3334435-naftogaz-podav-zaavku-na-ucast-u-sertifikacii-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3334435-naftogaz-podav-zaavku-na-ucast-u-sertifikacii-nord-stream-2.html


 

Газпром знову не забронював додаткових 

потужностей для транзиту через Україну 

Російський газовий монополіст "Газпром" не 
забронював додаткових потужностей для 

транзиту газу через Україну в листопаді. 

 

Fitch підтвердило рейтинги ПриватБанку 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 

підтвердило довгостроковий кредитний 

рейтинг АТ "КБ "ПриватБанк" на рівні "B" з 

позитивним прогнозом. 

 

Ділові очікування бізнесу поліпшились – 

Нацбанк ОПИТУВАННЯ  

У ІІІ кварталі індекс ділових очікувань 

підприємств зріс на фоні поліпшення оцінок 

щодо загальних обсягів реалізації продукції 

власного виробництва,

 

 

Імпортне вугілля забезпечить необхідні 

обсяги для роботи ТЕС та ТЕЦ – Міненерго 

Імпортне вугілля вже транспортується до 

України, є контракти на імпорт та можливість 

їх оплачувати, тож належна робота генерації 

буде забезпечена.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3334519-gazprom-znovu-ne-zabronuvav-dodatkovih-potuznostej-dla-tranzitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3334519-gazprom-znovu-ne-zabronuvav-dodatkovih-potuznostej-dla-tranzitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3334376-fitch-pidtverdiv-rejtingi-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3334376-fitch-pidtverdiv-rejtingi-privatbanku.html
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УСПП домовився про співпрацю з Центром 

зовнішньої торгівлі Китаю 

Український союз промисловців та 
підприємців підписав Меморандум про 

співробітництво з Центром зовнішньої торгівлі 

Китайської Народної Республіки. 

 

 

Німецька мережа супермаркетів Lidl 

готується зайти в Україну 

Німецька мережа супермаркетів-дискаунтерів 

Lidl, яка належить найбільшому 
європейському ритейлеру Schwarz-Gruppe, 

готується почати роботу в Україні.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Спецпредставник ЄС з прав людини прибув 

до Києва 

Спеціальний представник ЄС із прав людини 

Емон Гілмор прибув до Києва з першим 

офіційним візитом. 

 

За ґратами в Росії та на окупованих 

територіях утримують 426 українців 

Наразі 426 громадян України за надуманими 
політично вмотивованими звинуваченнями 

утримуються в нелюдських умовах у місцях 

несвободи РФ та на тимчасово окупованих 

територіях України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3334366-uspp-domovivsa-pro-spivpracu-z-centrom-zovnisnoi-torgivli-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3334366-uspp-domovivsa-pro-spivpracu-z-centrom-zovnisnoi-torgivli-kitau.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334358-za-gratami-v-rosii-ta-na-okupovanih-teritoriah-utrimuut-426-ukrainciv.html


 

Правозахисник - про «призов» до армії РФ: 

Кількість «справ» у Криму зростає в 

геометричній прогресії 

Кількість кримінальних «справ» щодо 

кримчан, які відмовляються служити в армії 

РФ, зростає в геометричній прогресії.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Конституційний суд отримав подання щодо 

судової реформи 

До Конституційного суду надійшло подання 
Верховного Суду щодо конституційності 

положень закону про порядок обрання і 

призначення членів Вищої ради правосуддя. 

 

Справа Шеремета: суд вивчив письмові 

докази захисту Кузьменко і відклав 

засідання 

Шевченківський райсуд Києва продовжить 

розгляд справи щодо вбивства журналіста 

Павла Шеремета 19 жовтня.   

 

 

ВАКС виправдав ексміністра 

інфраструктури Омеляна 

Вищий антикорупційний суд виправдав 

колишнього міністра інфраструктури 
Володимира Омеляна у справі про зменшення 

портових зборів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3334590-pravozahisnik-pro-prizov-do-armii-rf-kilkist-sprav-u-krimu-zrostae-v-geometricnij-progresii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3334182-vaks-vipravdav-eksministra-infrastrukturi-omelana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3334182-vaks-vipravdav-eksministra-infrastrukturi-omelana.html


 

Два українці побилися у літаку до Кракова 

Польські прикордонники затримали й 

оштрафували двох громадян України, які на 
борту літака з Харкова до Кракова вчинили 

бійку.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Доставка» заробітчан і вивіз лісу до ЄС 

Як маніпулювали проросійські медіа за 

тиждень 11-17 жовтня 

 

Наша мета – щоб на весь світ від 

міжнародного суду пролунало, що Росія 

порушує міжнародне право - Оксана 

Золотарьова, директор департаменту 

міжнародного права МЗС, агент України 

ІНТЕРВ'Ю 

Міжнародний арбітраж, створений відповідно 

до Конвенції ООН з морського права, провів у 

Гаазі слухання у справі Україна проти Росії 

щодо затримання … 

 

Платники податків мають перестати 

платити гроші за неефективні процеси - 

Дмитро Маковський, перший заступник 

голови Держспецзв'язку ІНТЕРВ'Ю 

Централізація закупівель в державному секторі 

для підвищення їх професійності й 
гармонізації ринку з міжнародним 

середовищем – частина обов'язків, взятих 

Україною в межах імплементації Угоди про

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334490-dva-ukrainci-pobilisa-u-litaku-do-krakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334490-dva-ukrainci-pobilisa-u-litaku-do-krakova.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334355-dostavka-zarobitcan-i-viviz-lisu-do-es.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334305-oksana-zolotarova-direktor-departamentu-miznarodnogo-prava-mzs-agent-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3334328-dmitro-makovskij-persij-zastupnik-golovi-derzspeczvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3334328-dmitro-makovskij-persij-zastupnik-golovi-derzspeczvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3334328-dmitro-makovskij-persij-zastupnik-golovi-derzspeczvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3334328-dmitro-makovskij-persij-zastupnik-golovi-derzspeczvazku.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Переведення годинників: спікер ВР каже, 

що час повертатись до дискусії 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 
прогнозує повернення до дискусії щодо 

законопроєкту №4201 "Про обчислення часу в 

Україні" після переходу на "зимовий" час, який 

цьогоріч відбудеться 31 жовтня. 

 

 

Тусовщики, книголюби та ще чотири 

типажі: як українці проводять дозвілля 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

Українці діляться на шість типажів за своїми 

уподобаннями щодо проведення дозвілля.

 

 

У Мукачеві пройде тиждень німецького кіно 

У Мукачеві 18 жовтня стартує Тиждень 

німецького кіно. 

 

На Київщині офіційно з’явився перший 

природний ліс 

Дві лісові ділянки в Київській області офіційно 

визнали природним лісом. Відтепер тут 

заборонені всі види рубок, а лісова екосистема 

максимально захищена. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3334321-perevedenna-godinnikiv-spiker-vr-kaze-so-cas-povertatis-do-diskusii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3334239-u-mukacevi-projde-tizden-nimeckogo-kino.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3334420-na-kiivsini-oficijno-zavivsa-persij-prirodnij-lis.html


 

Театри, музеї, виставки: за культурним 

Києвом можна слідкувати зі смартфона 

Відтепер за культурним життям столиці можна 

слідкувати зі смартфона.

 

Українська історія злочинів: у листопаді 

виходить перший true crime подкаст «Не та 

людина» 

У листопаді на всіх подкаст-майданчиках буде 
доступний перший український true crime 

подкаст про серійного вбивцю «Не та людина». 

 

Фільм «ЮКІ» поповнив англомовну 

бібліотеку Apple TV 

Документальна стрічка Володимира Мули 

"ЮКІ/Історія перемог вільних українців" про 

знаменитих українських хокеїстів стала 

доступною для
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