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ТОП 

 

Зеленський – про заяву Суспільного: Не 

зовсім розумію, до чого тут я та ОП 

Президент Володимир Зеленський вважає 

"хайпом" заяву ведучої програми "Зворотний 

відлік" на Суспільному щодо контролю з боку 

Офісу Президента

 

 

Суд заочно арештував експрем’єра Азарова 

За матеріалами Державного бюро розслідувань 
суд обрав запобіжний захід колишньому 

прем’єр-міністру України Миколі Азарову за 

підозрою у держзраді за "харківські угоди". 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335946-zelenskij-pro-zaavu-suspilnogo-ne-zovsim-rozumiu-do-cogo-tut-a-ta-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335946-zelenskij-pro-zaavu-suspilnogo-ne-zovsim-rozumiu-do-cogo-tut-a-ta-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336025-sud-zaocno-arestuvav-ekspremera-azarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336025-sud-zaocno-arestuvav-ekspremera-azarova.html


 

«Погрози та вмовляння не подіють»: з 

якими COVID-документами пустять у потяг 
ІНФОГРАФІКА  

Із 21 жовтня Укрзалізниця проводитиме 
перевезення пасажирів у поїздах далекого 

сполучення у регіони жовтого, помаранчевого 

та червоного рівнів епідемічної небезпеки за 
наявності ПЛР-тесту, або експрес-тесту чи 

документу про вакцинацію.

 

 

У Франкфурті стартував книжковий 

ярмарок - Україна бере участь онлайн ФОТО 

Франкфуртський книжковий ярмарок, 

найбільший у Європі та один з найбільших у 
світі, працює з 20 до 24 жовтня у гібридному 

форматі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба назвав «плювком в обличчя» 

Франції та Німеччини слова Лаврова про 

«Норманді» 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба заявив, що слова глави МЗС Росії 

Сергія Лаврова про зустріч міністрів 

закордонних справ у Нормандському форматі є 

"плювком в обличчя" Франції та Німеччини. 

 

Лідерка німецьких «Зелених» проти 

введення в експлуатацію Nord Stream 2 

Лідерка німецької партії «Зелених» Анналена 

Бербок вважає, що газопровід Nord Stream 2 не 

повинен отримати експлуатаційний дозвіл. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336023-pogrozi-ta-vmovlanna-ne-podiut-uz-poasnila-z-akimi-coviddokumentami-pustat-u-potag.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336023-pogrozi-ta-vmovlanna-ne-podiut-uz-poasnila-z-akimi-coviddokumentami-pustat-u-potag.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336023-pogrozi-ta-vmovlanna-ne-podiut-uz-poasnila-z-akimi-coviddokumentami-pustat-u-potag.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336023-pogrozi-ta-vmovlanna-ne-podiut-uz-poasnila-z-akimi-coviddokumentami-pustat-u-potag.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3335962-u-frankfurti-startuvav-knizkovij-armarok-ukraina-bere-ucast-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3335962-u-frankfurti-startuvav-knizkovij-armarok-ukraina-bere-ucast-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335641-kuleba-nazvav-pluvkom-v-oblicca-francii-ta-nimeccini-slova-lavrova-pro-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335641-kuleba-nazvav-pluvkom-v-oblicca-francii-ta-nimeccini-slova-lavrova-pro-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335641-kuleba-nazvav-pluvkom-v-oblicca-francii-ta-nimeccini-slova-lavrova-pro-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335641-kuleba-nazvav-pluvkom-v-oblicca-francii-ta-nimeccini-slova-lavrova-pro-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3335884-liderka-nimeckih-zelenih-proti-vvedenna-v-ekspluataciu-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3335884-liderka-nimeckih-zelenih-proti-vvedenna-v-ekspluataciu-nord-stream-2.html


 

Кулеба назвав головну тему візиту 

Зеленського до Великої Британії 

Візит Президента Володимира Зеленського до 
Великої Британії буде присвячений участі 

України у 26-й Конференції ООН із питань 

зміни клімату, яка відбудеться у Глазго.

 

 

Німеччина засуджує блокування місії ОБСЄ 

на сході України 

Німеччина засуджує перешкоджання 

окупантами роботи СММ ОБСЄ на сході 

України. 

 

Суд в Одесі відхилив апеляцію британської 

компанії щодо танкера Delfi 

Південно-західний апеляційний господарський 
суд залишив чинним рішення Господарського 

суду Одеської області, який визнав у травні 

поточного року

 

 

Кулеба анонсував засідання 

міжпарламентської асамблеї Люблінського 

трикутника у Варшаві 

Міністерство закордонних справ України 

працює над проведенням у грудні у Варшаві 

засідання міжпарламентської асамблеї 

Люблінського трикутника. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335652-kuleba-nazvav-golovnu-temu-vizitu-zelenskogo-do-velikoi-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335652-kuleba-nazvav-golovnu-temu-vizitu-zelenskogo-do-velikoi-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335855-nimeccina-zasudzue-blokuvanna-misii-obse-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335855-nimeccina-zasudzue-blokuvanna-misii-obse-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335968-sud-v-odesi-vidhiliv-apelaciu-britanskoi-kompanii-sodo-tankera-delfi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335968-sud-v-odesi-vidhiliv-apelaciu-britanskoi-kompanii-sodo-tankera-delfi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335785-kuleba-anonsuvav-zasidanna-mizparlamentskoi-asamblei-lublinskogo-trikutnika-u-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335785-kuleba-anonsuvav-zasidanna-mizparlamentskoi-asamblei-lublinskogo-trikutnika-u-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335785-kuleba-anonsuvav-zasidanna-mizparlamentskoi-asamblei-lublinskogo-trikutnika-u-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335785-kuleba-anonsuvav-zasidanna-mizparlamentskoi-asamblei-lublinskogo-trikutnika-u-varsavi.html


 

Берлін не визнає незаконний перепис 

населення в окупованому Криму 

Берлін не визнає незаконну окупацію 
українського півострова Крим і, відповідно, дії, 

які російська влада там проводить, зокрема, 

перепис населення. 

 

 

Спецпредставник ЄС Гілмор відвідав зону 

ООС 

Район проведення операції Об’єднаних сил 
відвідала іноземна делегація на чолі зі 

спеціальним представником Європейського 

Союзу з прав людини Імоном Гілмором.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Кличко: Київ - на порозі «червоної» зони 

Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в 
столиці погіршується щодня. Київ знаходиться 

на порозі червоної зони. 

 

Кулеба заявив про вірогідність виключення 

України із «зеленого» списку ЄС 

вірогідність, що Європейський Союз 
виключить Україну зі списку безпечних 

держав через стрімке зростання випадків 

захворюваності на COVID-19. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3335859-berlin-ne-viznae-nezakonnij-perepis-naselenna-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3335859-berlin-ne-viznae-nezakonnij-perepis-naselenna-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3335955-specpredstavnik-es-gilmor-vidvidav-zonu-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3335955-specpredstavnik-es-gilmor-vidvidav-zonu-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3335811-klicko-kiiv-na-porozi-cervonoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3335811-klicko-kiiv-na-porozi-cervonoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335691-kuleba-zaaviv-pro-virogidnist-viklucenna-ukraini-iz-zelenogo-spisku-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335691-kuleba-zaaviv-pro-virogidnist-viklucenna-ukraini-iz-zelenogo-spisku-es.html


 

Сумщина з 23 жовтня переходить у 

«червону» зону карантину 

Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення 
встановити у Сумській області "червоний" 

рівень епіднебезпеки з 23 жовтня. 

 

 

Кабмін виділив 17 мільйонів на кисень для 

Херсонської області 

Кабінет Міністрів схвалив постанову про 
виділення 17 мільйонів гривень на кисень 

Херсонській області. 

 

 

За фейки про «шкідливі вакцини» треба 

блокувати в соцмережах – Ткаченко 

За поширення неправдивої інформації про 

"шкідливість вакцин" треба блокувати в 

соціальних мережах. 

 

 

Центри вакцинації не припинятимуть 

роботу у «червоних» регіонах 

Центри вакцинації проти COVID-19 будуть 

працювати у регіонах, де встановили червоний 

рівень епіднебезпеки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335879-sumsina-z-23-zovtna-perehodit-u-cervonu-zonu-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335879-sumsina-z-23-zovtna-perehodit-u-cervonu-zonu-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335771-kabmin-vidiliv-17-miljoniv-na-kisen-dla-hersonskoi-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335771-kabmin-vidiliv-17-miljoniv-na-kisen-dla-hersonskoi-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3335720-za-fejki-pro-skidlivi-vakcini-treba-blokuvati-v-socmerezah-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3335720-za-fejki-pro-skidlivi-vakcini-treba-blokuvati-v-socmerezah-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335790-centri-vakcinacii-ne-pripinatimut-pracuvati-u-cervonih-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335790-centri-vakcinacii-ne-pripinatimut-pracuvati-u-cervonih-regionah.html


 

«Цех» на Харківщині наштампував сотні 

тисяч фейкових COVID-довідок та 

сертифікатів 

У Харківській області група осіб продавала 

сфальсифіковані сертифікати про вакцинацію 

та результати ПЛР-тестів і щомісяця заробляла 

на цьому близько 4 мільйонів гривень.

 

УКРАЇНА 

 

Рада підтримала висновки комітету щодо 

законопроєкту про держбюджет-2022 

Верховна Рада затвердила постанову «Про 
висновки та пропозиції до проекту Закону 

України про Державний бюджет України на 

2022 рік» (№6000-П). 

 

У «Слузі народу» пояснили, у чому була їхня 

претензія до Суспільного 

Речниця парламентської фракції "Слуга 

народу" Юлія Палійчук вважає, що говорити 
про особливе ставлення до телеканалу 

"Суспільне" чи програми 

 

 

Зеленський відвідав центр підготовки 

прикордонників на Черкащині 

У межах робочої поїздки до Черкаської області 

Президент Володимир Зеленський відвідав 

Головний центр підготовки особового складу 

Державної 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335870-ceh-na-harkivsini-nastampuvav-sotni-tisac-fejkovih-coviddovidok-ta-sertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335870-ceh-na-harkivsini-nastampuvav-sotni-tisac-fejkovih-coviddovidok-ta-sertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335870-ceh-na-harkivsini-nastampuvav-sotni-tisac-fejkovih-coviddovidok-ta-sertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335870-ceh-na-harkivsini-nastampuvav-sotni-tisac-fejkovih-coviddovidok-ta-sertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335728-rada-uhvalila-derzbudzet2022-u-persomu-citanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335728-rada-uhvalila-derzbudzet2022-u-persomu-citanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335908-u-sluzi-narodu-poasnili-u-comu-bula-ihna-pretenzia-do-suspilnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335908-u-sluzi-narodu-poasnili-u-comu-bula-ihna-pretenzia-do-suspilnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336036-zelenskij-vidvidav-centr-pidgotovki-prikordonnikiv-na-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336036-zelenskij-vidvidav-centr-pidgotovki-prikordonnikiv-na-cerkasini.html


 

«Слуга» Жупанин підтвердив, що є одним із 

кандидатів на посаду міністра екології 

Народний депутат від фракції "Слуга народу" 
Андрій Жупанин підтвердив, що він є одним із 

кандидатів, якого можуть призначити на 

посаду міністра захисту 

 

Закон про столицю: Кличко вважає, що 

документ треба доопрацювати 

Київський міський голова Віталій Кличко 

виступив на засіданні Комітету Верховної Ради 
з питань місцевого самоврядування, де 

зазначив, що законопроєкт «Про місто Київ – 

столицю України» має бути доопрацьований.

 

 

РНБО розробила глосарій для боротьби з 

«російською термінологією» ДОКУМЕНТ  

Апарат РНБО розробив глосарій, який 

рекомендовано використовувати органам 
державної та місцевої влади, аби протистояти 

російським наративам в інформаційному 

просторі.

 

 

Кого українці хочуть бачити Президентом – 

опитування КМІС 

Чинного главу держави Володимира 
Зеленського підтримали б 24,7% респондентів, 

якби президентські вибори відбувалися 

наступної неділі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335629-sluga-zupanin-pidtverdiv-so-e-odnim-iz-kandidativ-na-posadu-ministra-ekologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335629-sluga-zupanin-pidtverdiv-so-e-odnim-iz-kandidativ-na-posadu-ministra-ekologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3335975-zakon-pro-stolicu-klicko-vvazae-so-dokument-treba-doopracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3335975-zakon-pro-stolicu-klicko-vvazae-so-dokument-treba-doopracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3335604-rnbo-rozrobila-glosarij-dla-borotbi-z-rosijskou-terminologieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3335604-rnbo-rozrobila-glosarij-dla-borotbi-z-rosijskou-terminologieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335639-zelenskogo-na-prezidentskih-viborah-gotovi-pidtrimati-majze-25-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335639-zelenskogo-na-prezidentskih-viborah-gotovi-pidtrimati-majze-25-ukrainciv.html


 

Як українці ставляться до відставки 

Разумкова ОПИТУВАННЯ  

До відставки Дмитра Разумкова з посади 
Голови Верховної Ради України позитивно 

ставляться 8% опитаних українців.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна може стати майданчиком для 

зберігання страхового запасу газу країн 

Європи 

Українські підземні сховища газу готові надати 

40% потужностей для роботи з газом 
замовників-нерезидентів, зокрема і для 

зберігання страхових запасів "блакитного 

палива". 

 

 

Нафтогаз підписав три меморандуми про 

партнерство у видобуванні газу 

НАК "Нафтогаз України" підписав три 
меморандуми з іноземними компаніями 

стосовно партнерства у розвідці та видобувані 

газу. 

 

Світовий банк надасть $39 мільйонів на 

продовження трамвайної лінії у Києві 

Кабінет Міністрів України на засіданні 20 

жовтня 2021 року схвалив залучення позики 
від Світового банку у розмірі $39 млн на 

продовження трамвайної лінії від вул. 

Старовокзальної до станції метро «Палац 

спорту» із заїздом на Вокзальну площу у Києві.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335991-ak-ukrainci-stavlatsa-do-vidstavki-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335991-ak-ukrainci-stavlatsa-do-vidstavki-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335803-ukraina-moze-stati-majdancikom-dla-zberiganna-strahovogo-zapasu-gazu-krain-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335803-ukraina-moze-stati-majdancikom-dla-zberiganna-strahovogo-zapasu-gazu-krain-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335803-ukraina-moze-stati-majdancikom-dla-zberiganna-strahovogo-zapasu-gazu-krain-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335803-ukraina-moze-stati-majdancikom-dla-zberiganna-strahovogo-zapasu-gazu-krain-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336001-naftogaz-pidpisav-tri-memorandumi-pro-partnerstvo-u-vidobuvanni-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336001-naftogaz-pidpisav-tri-memorandumi-pro-partnerstvo-u-vidobuvanni-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3335970-svitovij-bank-nadast-39-miljoniv-na-prodovzenna-tramvanoi-linii-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3335970-svitovij-bank-nadast-39-miljoniv-na-prodovzenna-tramvanoi-linii-u-kievi.html


 

Кабмін створив передумови для зняття 

арештів з рахунків ТКЕ 

Кабінет Міністрів на засіданні 20 жовтня 
прийняв постанову, яка створює передумови 

для зняття арештів з рахунків 

теплокомуненерго (ТКЕ) та дозволяє 

розпочати реструктуризацію заборгованості 

таких підприємств за газ.

 

 

Зеленська на Черкащині ознайомилася з 

першими результатами проєкту «Громади 

без бар'єрів» 

Під час робочої поїздки до Черкаської області 

перша леді Олена Зеленська ознайомилася з 

результатами реалізації проєкту «Громади без 

бар'єрів» у регіоні.

 

 

Україна повністю готова до опалювального 

сезону - Прем'єр 

Україна повністю готова до початку 

опалювального сезону. 

 

Яблуневі сади на Вінниччині можуть 

викорчувати на близько 3 тисячах гектарів 

На Вінниччині через збитковість вирощування 

яблук цьогоріч можуть викорчувати близько 3 

тисяч гектарів садів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335983-kabmin-stvoriv-peredumovi-dla-znatta-arestiv-z-rahunkiv-tke.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335983-kabmin-stvoriv-peredumovi-dla-znatta-arestiv-z-rahunkiv-tke.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335979-zelenska-na-cerkasini-oznajomilasa-z-persimi-rezultatami-proektu-gromadi-bez-bareriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335979-zelenska-na-cerkasini-oznajomilasa-z-persimi-rezultatami-proektu-gromadi-bez-bareriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335979-zelenska-na-cerkasini-oznajomilasa-z-persimi-rezultatami-proektu-gromadi-bez-bareriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335979-zelenska-na-cerkasini-oznajomilasa-z-persimi-rezultatami-proektu-gromadi-bez-bareriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335733-ukraina-povnistu-gotova-do-opaluvalnogo-sezonu-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335733-ukraina-povnistu-gotova-do-opaluvalnogo-sezonu-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335897-ablunevi-sadi-na-vinniccini-mozut-vikorcuvati-na-blizko-3-tisacah-gektariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335897-ablunevi-sadi-na-vinniccini-mozut-vikorcuvati-na-blizko-3-tisacah-gektariv.html


 

Єврокомісія підтвердила високу якість 

українського молока 

Єврокомісія завершила аудит офіційного 
контролю над виробництвом та сертифікацією 

молока та молочних продуктів з України, які 

призначені для експорту до Європейського 

Союзу. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова розповіла про звільнених українців 

з таборів для біженців у Сирії 

З таборів для біженців «Аль-Хол» та «Родж» у 

Сирії звільнені 4 українки та 18 дітей.

 

 

Політв'язня Яцкіна етапували з 

окупованого Криму в невідомому напрямку 

– адвокат 

Український політв'язень Іван Яцкін 

етапований з кримського СІЗО-1 в м. 

Сімферополі в невідомому напрямку.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Конституційний Суд почав розгляд скарги 

Труби про звільнення з ДБР 

Конституційний Суд розпочав розгляд скарги 

колишнього директора Державного бюро 

розслідувань Романа Труби щодо положення 
закону про ДБР, згідно з яким його достроково 

звільнили. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335886-evrokomisia-pidtverdila-visoku-akist-ukrainskogo-moloka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335886-evrokomisia-pidtverdila-visoku-akist-ukrainskogo-moloka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3335965-denisova-rozpovila-pro-zvilnenih-ukrainciv-z-taboriv-dla-bizenciv-u-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3335965-denisova-rozpovila-pro-zvilnenih-ukrainciv-z-taboriv-dla-bizenciv-u-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3335868-politvazna-ackina-etapuvali-z-okupovanogo-krimu-v-nevidomomu-napramku-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3335868-politvazna-ackina-etapuvali-z-okupovanogo-krimu-v-nevidomomu-napramku-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3335868-politvazna-ackina-etapuvali-z-okupovanogo-krimu-v-nevidomomu-napramku-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3335868-politvazna-ackina-etapuvali-z-okupovanogo-krimu-v-nevidomomu-napramku-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3335577-konstitucijnij-sud-pocav-rozglad-skargi-trubi-pro-zvilnenna-z-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3335577-konstitucijnij-sud-pocav-rozglad-skargi-trubi-pro-zvilnenna-z-dbr.html


 

Суд закрив провадження про визнання 

незаконною Стратегії розвитку 

ПриватБанку 

Печерський районний суд м. Києва закрив 

провадження за позовом профспілки банку про 

визнання незаконною Стратегії розвитку АТ 

КБ "ПриватБанк". 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Візит глави Пентагону до Києва: НАТО буде 

протистояти РФ у Чорному морі 

Тепер Остін поділиться своєю ініціативою з 
партнерами в Брюсселі. Але наскільки ця 

«коаліція» буде дієвою?

 

 

Питання руба: Чому Україна не згадає про 

свої запаси сланцевого газу? 

Видобування сланцевого газу – ми по його 

запасах треті в Європі – шанс для України 

стати на 100% енергонезалежною державою

 

 

Як подільські майстри одягають Європу з 

Америкою 

Весільні мережива та жіночий одяг із 

Хмельницького користуються неабияким 

попитом в Україні й підкорили закордонних 

модниць

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335836-sud-zakriv-provadzenna-pro-viznanna-nezakonnou-strategii-rozvitku-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335836-sud-zakriv-provadzenna-pro-viznanna-nezakonnou-strategii-rozvitku-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335836-sud-zakriv-provadzenna-pro-viznanna-nezakonnou-strategii-rozvitku-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335836-sud-zakriv-provadzenna-pro-viznanna-nezakonnou-strategii-rozvitku-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335842-vizit-glavi-pentagonu-do-kieva-nato-bude-protistoati-rf-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3335842-vizit-glavi-pentagonu-do-kieva-nato-bude-protistoati-rf-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335840-pitanna-ruba-comu-ukraina-ne-zgadae-pro-svoi-zapasi-slancevogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3335840-pitanna-ruba-comu-ukraina-ne-zgadae-pro-svoi-zapasi-slancevogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3335679-ak-podilski-majstri-odagaut-evropu-z-amerikou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3335679-ak-podilski-majstri-odagaut-evropu-z-amerikou.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві готуються до головного марафону 

країни - Wizz Air Kyiv City Marathon 

У забігу візьмуть участь ветерани АТО й діти з 

інвалідністю. 

 

Київ готується підвищити плату за проїзд – 

КМДА 

Столична влада планує підвищити у Києві 

тариф на проїзд у комунальному громадському 

транспорті.

 

 

Нові правила пасажирських перевезень не 

стосуватимуться транспорту в містах — 

Шмигаль 

Нові правила пасажирських перевезень, які 
запрацюють в Україні з 21 жовтня 2021 року, 

не стосуватимуться громадського транспорту у 

містах та перевезень у межах однієї області. 

 

МАУ з 21 жовтня посилює вимоги на 

внутрішніх рейсах – які документи потрібні 

Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії 

України» з 21 жовтня посилює вимоги до 

пасажирів внутрішніх рейсів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3336013-u-kievi-gotuutsa-do-golovnogo-marafonu-kraini-wizz-air-kyiv-city-marathon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3336013-u-kievi-gotuutsa-do-golovnogo-marafonu-kraini-wizz-air-kyiv-city-marathon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3335924-kiiv-gotuetsa-pidvisiti-platu-za-proizd-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3335924-kiiv-gotuetsa-pidvisiti-platu-za-proizd-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335724-novi-pravila-pasazirskih-perevezen-ne-stosuvatimutsa-transportu-v-mistah-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335724-novi-pravila-pasazirskih-perevezen-ne-stosuvatimutsa-transportu-v-mistah-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335724-novi-pravila-pasazirskih-perevezen-ne-stosuvatimutsa-transportu-v-mistah-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3335724-novi-pravila-pasazirskih-perevezen-ne-stosuvatimutsa-transportu-v-mistah-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3335832-mau-z-21-zovtna-posilue-vimogi-na-vnutrisnih-rejsah-aki-dokumenti-potribni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3335832-mau-z-21-zovtna-posilue-vimogi-na-vnutrisnih-rejsah-aki-dokumenti-potribni.html


 

На Херсонщині відкриють музей «Таємниці 

острова Джарилгач» 

У місті Скадовськ на Херсонщині 23 жовтня 
відкриють музей «Таємниці острова 

Джарилгач». 

 

У Чернівцях запустили туристичний портал 

міста 

У Чернівцях розробили туристичний портал 

міста – спеціальний онлайн-гід із необхідною 

інформацією для потенційних гостей.

 

 

На «Площі зірок» запалали зірки 

паралімпійців Юрковської, Крипака та 

Смирнова 

У центрі Києва, на «Площі зірок» біля ТРЦ 
Gulliver, відбулася урочиста церемонія 

відкриття трьох нових іменних зірок.

 

Музею Франка у Львові подарували 

прижиттєвий портрет письменника 

Дім Івана Франка у Львові отримав у 
подарунок прижиттєвий портрет письменника 

роботи Фотія Красицького.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3336034-na-hersonsini-vidkriut-muzej-taemnici-ostrova-dzarilgac.html
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