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ТОП 

 

Росії не варто боятися приєднання України 

до НАТО – Столтенберг 

Росія не має боятися розширення НАТО, або 

непокоїтися з приводу приєднання до НАТО 

нових демократичних держав, включаючи 

Україну, 

 

 

Україна запропонує Європі додаткові обсяги 

транзиту газу - від 55 мільярдів кубів на рік 

Рада національної безпеки та оборони 
доручила Кабінету Міністрів опрацювати 

можливість постачання до Європи додатково 

щонайменше 55 млрд кубометрів газу на рік. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337184-rosii-ne-varto-boatisa-priednanna-ukraini-do-nato-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337184-rosii-ne-varto-boatisa-priednanna-ukraini-do-nato-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337434-ukraina-zaproponue-evropi-dodatkovi-obsagi-tranzitu-gazu-vid-55-milardiv-kubiv-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337434-ukraina-zaproponue-evropi-dodatkovi-obsagi-tranzitu-gazu-vid-55-milardiv-kubiv-na-rik.html


 

Новий голова Верховного Суду: що каже 

він, що кажуть про нього ІНФОГРАФІКА 

22 жовтня пленум ВС таємним голосуванням 

обрав новим головою - Всеволода Князєва 

 

Надію Савченко спіймали у «Борисполі» з 

підробленим COVID-сертифікатом 

Працівники поліції вилучили підроблені 

COVID-сертифікати у колишньої народної 
депутатки і її сестри, які намагалися з ними 

потрапити в Україну. Відкрито справу. 

 

Україна – друга у Європі за кількістю 

смертей від COVID-19 за добу 

Україна посіла друге місце у Європі за 

кількістю нових летальних випадків COVID-

19.

 

 

Чим внутрішній COVID-сертифікат 

відрізняється від міжнародного – 

роз’яснення МОЗ 

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, яка 

різниця між COVID-сертифікатом та 

міжнародним свідоцтвом про вакцинацію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337419-novij-golova-verhovnogo-sudu-so-kaze-vin-so-kazut-pro-nogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337419-novij-golova-verhovnogo-sudu-so-kaze-vin-so-kazut-pro-nogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336980-savcenko-spijmali-u-borispoli-z-pidroblenim-covidsertifikatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336980-savcenko-spijmali-u-borispoli-z-pidroblenim-covidsertifikatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337121-ukraina-druga-u-evropi-za-kilkistu-smertej-vid-covid19-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337121-ukraina-druga-u-evropi-za-kilkistu-smertej-vid-covid19-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337287-cim-covidsertifikat-vidzriznaetsa-vid-miznarodnogo-svidoctva-pro-vakcinaciu-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337287-cim-covidsertifikat-vidzriznaetsa-vid-miznarodnogo-svidoctva-pro-vakcinaciu-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337287-cim-covidsertifikat-vidzriznaetsa-vid-miznarodnogo-svidoctva-pro-vakcinaciu-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337287-cim-covidsertifikat-vidzriznaetsa-vid-miznarodnogo-svidoctva-pro-vakcinaciu-rozasnenna-moz.html


 

Від пострілу актора Болдуїна на зйомках 

загинула операторка українського 

походження 

Американський актор Алек Болдуїн на зйомках 

фільму в Нью-Мексико вистрілив з 

реквізитного пістолета, який повинен був бути 

заряджений холостими патронами, убивши 

оператора і поранивши режисера картини.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна очікує на чітку позицію Німеччини 

щодо газового шантажу РФ - Кулеба 

Заява президента РФ Володимира Путіна про 

готовність розпочати поставки газу по 
"Північному потоку-2" наступного дня після 

отримання відповідного 

 

Україна повторно звернулася до Ірану у 

справі про збиття літака МАУ – Венедіктова 

Офіс генерального прокурора знову звернувся 

до Ірану щодо ознайомлення з матеріалами 

справи про збиття українського літака під 

Тегераном.

 

 

Кулеба зустрівся з главою МЗС Молдови – 

про що домовились ФОТО 

Глави МЗС України і Молдови Дмитро Кулеба 

і Ніколає Попеску домовилися створити 
переговорний механізм для вирішення 

проблемних питань у двосторонніх відносинах.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3336906-vid-postrilu-aktora-bolduina-na-zjomkah-zaginula-operatorka-ukrainskogo-pohodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3336906-vid-postrilu-aktora-bolduina-na-zjomkah-zaginula-operatorka-ukrainskogo-pohodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3336906-vid-postrilu-aktora-bolduina-na-zjomkah-zaginula-operatorka-ukrainskogo-pohodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3336906-vid-postrilu-aktora-bolduina-na-zjomkah-zaginula-operatorka-ukrainskogo-pohodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337117-ukraina-ocikue-na-citku-poziciu-nimeccini-sodo-gazovogo-santazu-rf-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337117-ukraina-ocikue-na-citku-poziciu-nimeccini-sodo-gazovogo-santazu-rf-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336988-ukraina-povtorno-zvernulasa-do-iranu-u-spravi-pro-zbitta-litaka-mau-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336988-ukraina-povtorno-zvernulasa-do-iranu-u-spravi-pro-zbitta-litaka-mau-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337115-kuleba-zustrivsa-z-glavou-mzs-moldovi-pro-so-domovilis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337115-kuleba-zustrivsa-z-glavou-mzs-moldovi-pro-so-domovilis.html


КОРОНАВІРУС 

 

Київ не буде вводити спецперепустки на 

транспорт у «червоній» зоні 

У червоній зоні карантину громадський 
транспорт працюватиме в штатному режимі. 

Наразі мова не йде про запровадження 

спецперепусток.

 

 

Споживання кисню одним пацієнтом з 

Delta-штамом зросло в 5-6 разів – Ляшко 

Споживання медичного кисню одним 
пацієнтом, інфікованим штамом “Дельта”, 

зросло у п'ять-шість разів, у порівнянні із 

госпіталізованими у попередні хвилі пандемії.

 

 

МОЗ не планує посилювати карантинні 

обмеження для невакцинованих 

В Україні не планують вводити додаткові 

обмеження для невакцинованих громадян. 

 

 

Імунолог розповіла, як ревакцинуватися 

після російського «Спутника» 

Особам, щепленим російською вакциною 

"Спутник V", для ревакцинації від 

коронавірусу на підконтрольній уряду 
території України підійдуть препарати 

AstraZeneca, Pfizer та Moderna. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3337143-kiiv-ne-bude-vvoditi-specperepustki-na-transport-u-cervonij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3337143-kiiv-ne-bude-vvoditi-specperepustki-na-transport-u-cervonij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337076-spozivanna-kisnu-odnim-pacientom-z-deltastamom-zroslo-v-56-raziv-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337076-spozivanna-kisnu-odnim-pacientom-z-deltastamom-zroslo-v-56-raziv-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337321-moz-ne-planue-posiluvati-karantinni-obmezenna-dla-nevakcinovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337321-moz-ne-planue-posiluvati-karantinni-obmezenna-dla-nevakcinovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337371-imunolog-rozpovila-ak-revakcinuvatisa-pisla-rosijskogo-sputnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337371-imunolog-rozpovila-ak-revakcinuvatisa-pisla-rosijskogo-sputnika.html


УКРАЇНА 

 

Президент уже визначився з кандидатурою 

нового міністра оборони – Арахамія 

Верховна Рада протягом двох-трьох тижнів 
голосуватиме за призначення нового міністра 

оборони. Президент Володимир Зеленський 

уже остаточно визначився з кандидатурою на 

цю посаду. 

 

 

Стефанчук «звільнив» Железняка з посади 

голови фракції «Голос» - той спростовує 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 

зачитав лист частини народних депутатів від 
фракції "Голос" щодо звільнення Ярослава 

Железняка з посади 

 

Оборонний комітет рекомендує Раді змінити 

три статті закону про олігархів – Верещук 

Комітет Верховної Ради з питань національної 

безпеки, оборони та розвідки рекомендує 

парламенту ухвалити зміни до трьох статей 

закону про деолігархізацію. 

 

 

Монастирський прокоментував підробку 

COVID-сертифіката ексдепутаткою 

Савченко 

Міністр внутрішніх справ України Денис 

Монастирський підтвердив, що підробний 

COVID-сертифікат в аеропорту «Бориспіль» 
було виявлено саме у колишнього народного 

депутата України Надії Савченко. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337377-prezident-uze-viznacivsa-z-kandidaturou-novogo-ministra-oboroni-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337377-prezident-uze-viznacivsa-z-kandidaturou-novogo-ministra-oboroni-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337210-stefancuk-zvilniv-zeleznaka-z-posadi-golovi-frakcii-golos-toj-sprostovue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337210-stefancuk-zvilniv-zeleznaka-z-posadi-golovi-frakcii-golos-toj-sprostovue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336986-oboronnij-komitet-rekomendue-radi-zminiti-tri-statti-zakonu-pro-oligarhiv-veresuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336986-oboronnij-komitet-rekomendue-radi-zminiti-tri-statti-zakonu-pro-oligarhiv-veresuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337066-monastirskij-prokomentuvav-pidrobku-covidsertifikata-eksnardepom-savcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337066-monastirskij-prokomentuvav-pidrobku-covidsertifikata-eksnardepom-savcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337066-monastirskij-prokomentuvav-pidrobku-covidsertifikata-eksnardepom-savcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337066-monastirskij-prokomentuvav-pidrobku-covidsertifikata-eksnardepom-savcenko.html


 

Травмована в Раді депутатка Устінова 

ініціює внутрішнє розслідування інциденту 

Народний депутат Олександра Устінова 
(фракція "Голос", об'єднання 

"Справедливість") ініціює внутрішнє 

розслідування через своє травмування у 

Верховній Раді внаслідок падіння на голову 

дверного засуву.

 

 

Зеленський привітав Вселенського 

Патріарха з 30-літтям інтронізації 

Президент України Володимир Зеленський 
привітав Його Всесвятість Вселенського 

Патріарха Варфоломія з 30-літтям інтронізації 

на 

 

 

У Слов’янську відремонтували міст через 

річку Казенний Торець 

У Слов’янську на Донеччині за програмою 

Президента «Велике будівництво» після 

ремонту відкрито рух по мосту через річку 

Казенний Торець. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна співпрацюватиме з Молдовою у 

питаннях газопостачання – Кулеба 

Україна співпрацюватиме з Молдовою у 

питаннях газопостачання з огляду на кризу, в 

якій опинилася країна. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337268-travmovana-v-radi-deputatka-ustinova-iniciue-vnutrisne-rozsliduvanna-incidentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337268-travmovana-v-radi-deputatka-ustinova-iniciue-vnutrisne-rozsliduvanna-incidentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337095-zelenskij-privitav-vselenskogo-patriarha-z-30littam-intronizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337095-zelenskij-privitav-vselenskogo-patriarha-z-30littam-intronizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3337346-u-slovansku-vidremontuvali-mist-cerez-ricku-kazennij-torec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3337346-u-slovansku-vidremontuvali-mist-cerez-ricku-kazennij-torec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3337125-ukraina-spivpracuvatime-z-moldovou-u-pitannah-gazopostacanna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3337125-ukraina-spivpracuvatime-z-moldovou-u-pitannah-gazopostacanna-kuleba.html


 

Президент Литви виступає за інтеграцію 

України в єдиний ринок ЄС 

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що 
Євросоюз повинен дати європейську 

перспективу України, Грузії й Молдові, 

зокрема - запропонувати можливість повної 

інтеграції в єдиний ринок.  

 

 

Україна планує збільшити імпорт газу із 

Словаччини 

Україна веде переговори стосовно збільшення 

імпорту газу із Словаччини. 

 

Громади Чернігівщини наступного року 

сплатять ₴116 мільйонів реверсної дотації - 

U-LEAD 

Громади Чернігівської області сплатять 116 

мільйонів гривень реверсної дотації до 
Державного бюджету України наступного 

року. 

 

 

В Україні кількість виробників медкисню 

зросла до 22 

В Україні на сьогодні діє 22 ліцензованих 
виробники медичного кисню (рідкого та 

газоподібного). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3337110-prezident-litvi-vistupae-za-integraciu-ukraini-v-edinij-rinok-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3337110-prezident-litvi-vistupae-za-integraciu-ukraini-v-edinij-rinok-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3337074-ukraina-planue-zbilsiti-import-gazu-iz-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3337074-ukraina-planue-zbilsiti-import-gazu-iz-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3337360-gromadi-cernigivsini-nastupnogo-roku-splatat-116-miljoniv-reversnoi-dotacii-ulead.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3337360-gromadi-cernigivsini-nastupnogo-roku-splatat-116-miljoniv-reversnoi-dotacii-ulead.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3337360-gromadi-cernigivsini-nastupnogo-roku-splatat-116-miljoniv-reversnoi-dotacii-ulead.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3337360-gromadi-cernigivsini-nastupnogo-roku-splatat-116-miljoniv-reversnoi-dotacii-ulead.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337385-v-ukraini-kilkist-virobnikiv-medkisnu-zrosla-do-22.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337385-v-ukraini-kilkist-virobnikiv-medkisnu-zrosla-do-22.html


 

Як будуть нараховувати субсидії у 

«червоних» зонах – роз’яснення 

Мінсоцполітики 

Розрахунок субсидій для домогосподарств у 

регіонах з червоним рівнем епідемічної 

небезпеки здійснюється на збільшені соціальні 

нормативи. 

 

Коцюбинське намагається захопити землі 

київських лісів – КМДА КАРТА 

У Київській міській державній адміністрації 

зазначають, що селище Коцюбинське 
незаконно розширило свої території завдяки 

території київських лісів, та звертаються до 

правоохоронців щодо недопущення 

захоплення земель столиці.

 

 

Конституційний Суд виніс рішення щодо 

передачі гуртожитків у власність тергромад 

Другий сенат Конституційного Суду визнав 

неконституційним припис закону стосовно 
передавання гуртожитків у власність 

територіальних громад без згоди його власника 

за рішенням суду.

 

 

Україна увійшла в ТОП-7 світових 

експортерів малини ГРАФІК 

Україна увійшла в сімку світових лідерів за 
обсягами експорту малини з часткою близько 

3% світового експорту.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337006-ak-budut-narahovuvati-subsidii-u-cervonih-zonah-rozasnenna-minsocpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337006-ak-budut-narahovuvati-subsidii-u-cervonih-zonah-rozasnenna-minsocpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337006-ak-budut-narahovuvati-subsidii-u-cervonih-zonah-rozasnenna-minsocpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337006-ak-budut-narahovuvati-subsidii-u-cervonih-zonah-rozasnenna-minsocpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3337356-kocubinske-namagaetsa-zahopiti-zemli-kiivskih-lisiv-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3337356-kocubinske-namagaetsa-zahopiti-zemli-kiivskih-lisiv-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337315-konstitucijnij-sud-vinis-risenna-sodo-peredaci-gurtozitkiv-u-vlasnist-tergromad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337315-konstitucijnij-sud-vinis-risenna-sodo-peredaci-gurtozitkiv-u-vlasnist-tergromad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3337040-ukraina-uvijsla-v-top7-svitovih-eksporteriv-malini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3337040-ukraina-uvijsla-v-top7-svitovih-eksporteriv-malini.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Ув’язнення в Криму журналіста Єсипенка: 

До справи підключають США 

Звільнення Сенцова, Сущенка та інших 
політв’язнів довели, що Росія не здатна 

протистояти безперервному міжнародному 

тиску 

 

Денісова розповіла про нелюдські умови, в 

яких утримують політв’язнів Кремля 

Українські політв’язні у Російській Федерації 

перебувають у нелюдських умовах та без 

необхідної медичної допомоги.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Жовква вже дав свідчення поліції у справі 

про напад на його будинок - ОП 

В Офісі Президента розраховують на швидке 

встановлення замовників та можливих мотивів 
нападу на будинок заступника керівника ОП 

Ігоря Жовкви й притягнення усіх винних до 

відповідальності. 

 

 

До контрабандистів зі списку РНБО 

прийшли з обшуками ФОТО, ВІДЕО 

Державне бюро розслідувань провело обшуки 

у контрабандистів із санкційного списку Ради 

національної безпеки і оборони, які влітку 

відновили протиправну 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336966-uvaznenna-v-krimu-zurnalista-esipenka-do-spravi-pidklucaut-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336966-uvaznenna-v-krimu-zurnalista-esipenka-do-spravi-pidklucaut-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3337407-denisova-rozpovila-pro-neludski-umovi-v-akih-utrimuut-politvazniv-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3337407-denisova-rozpovila-pro-neludski-umovi-v-akih-utrimuut-politvazniv-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337122-zovkva-vze-dav-svidcenna-policii-u-spravi-pro-napad-na-jogo-budinok-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3337122-zovkva-vze-dav-svidcenna-policii-u-spravi-pro-napad-na-jogo-budinok-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337163-do-kontrabandistiv-zi-spisku-rnbo-prijsli-z-obsukami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337163-do-kontrabandistiv-zi-spisku-rnbo-prijsli-z-obsukami.html


 

Співробітники ДБР «кришували» схеми 

забудовників - їх затримала СБУ 

Підрозділи СБУ провели спецоперацію у 
Києві, в ході якої викрили двох співробітників 

Державного бюро розслідувань. 

 

 

СБУ припинила вивезення запчастин до 

двигунів бойової авіації РФ 

Контррозвідка Служби безпеки України 

припинила вивезення українських запчастин до 

бойових винищувачів Російської Федерації.

 

 

Смерть хлопчика у Черкасах: суд залишив 

під вартою діда й бабу 

Придніпровський суд Черкас продовжив 
перебування під вартою Вікторії Лясової - 

бабці померлого у вересні 7-річного хлопчика 

та Юрія Лясова - його діда.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

УКФ заперечить у суді окремі висновки 

позапланової ревізії Держаудитслужби - 

Владислав Берковський, виконавчий 

директор Українського культурного фонду 
ІНТЕРВ'Ю 

Нещодавно у медіа з'явилася інформація 
щодо результатів ревізії Держаудитслужби в 
Українському культурному фонді. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337307-spivrobitniki-dbr-krisuvali-shemi-zabudovnikiv-ih-zatrimala-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337307-spivrobitniki-dbr-krisuvali-shemi-zabudovnikiv-ih-zatrimala-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337168-sbu-pripinila-vivezenna-zapcastin-do-dviguniv-bojovoi-aviacii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337168-sbu-pripinila-vivezenna-zapcastin-do-dviguniv-bojovoi-aviacii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3337343-smert-hlopcika-u-cerkasah-sud-zalisiv-pid-vartou-dida-j-babu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3337343-smert-hlopcika-u-cerkasah-sud-zalisiv-pid-vartou-dida-j-babu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337286-vladislav-berkovskij-vikonavcij-direktor-ukrainskogo-kulturnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337286-vladislav-berkovskij-vikonavcij-direktor-ukrainskogo-kulturnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337286-vladislav-berkovskij-vikonavcij-direktor-ukrainskogo-kulturnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337286-vladislav-berkovskij-vikonavcij-direktor-ukrainskogo-kulturnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337286-vladislav-berkovskij-vikonavcij-direktor-ukrainskogo-kulturnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337286-vladislav-berkovskij-vikonavcij-direktor-ukrainskogo-kulturnogo-fondu.html


 

Фонд громади у роботі: куди звертатися з 

ідеями й стартапами АНАЛІТИКА 

В Україні набирає обертів новий рух: 
діяльність майданчиків, що об’єднують заради 

суспільного добра активних громадян і 

меценатів-інвесторів

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Рекорд вакцинації, перната «Мрія» та 

розгром «Шахтаря» ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу. 

 

«Міс Україна 2021» стала Олександра 

Яремчук з Вінниччини ФОТО 

21 жовтня у Палаці «Україна» відбувся 30-й 

гранд-фінал найпрестижнішого конкурсу краси 

в країні – національний конкурс «Міс Україна 

2021». 

 

МОН рекомендує вишам з 25 жовтня піти на 

«дистанційку» 

Міністерство освіти і науки України 

рекомендує запровадити дистанційне навчання 
з 25 жовтня до 15 листопада у закладах фахової 

передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх 

форм власності та сфер управління.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3336643-fond-gromadi-u-roboti-kudi-zvertatisa-z-ideami-j-startapami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3336643-fond-gromadi-u-roboti-kudi-zvertatisa-z-ideami-j-startapami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337141-rekord-vakcinacii-pernata-mria-ta-rozgrom-sahtara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337141-rekord-vakcinacii-pernata-mria-ta-rozgrom-sahtara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337266-nazvali-ima-peremoznici-mis-ukraina-2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337266-nazvali-ima-peremoznici-mis-ukraina-2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337027-mon-rekomendue-visam-z-25-zovtna-piti-na-distancijku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337027-mon-rekomendue-visam-z-25-zovtna-piti-na-distancijku.html


 

На Мальті заборонили в’їзд туристам з 

Україн 

Мальтійський уряд, судячи з оновленого 
списку країн, чиїм туристам заборонено з 

цього четверга в’їжджати на острів, вніс 

Україну до «темно-червоного списку» через 

епідеміологічну ситуацію.

 

 

В Україні планують змінити формат 

платіжок за «комуналку» 

Закон "Про енергетичну ефективність" 
передбачає внесення до платіжок за 

комунальні послуги детальної інформації про 

споживання, зокрема, порівняння поточних 

показників з минулорічними. 

 

Канада скасувала рекомендацію не 

подорожувати до України 

Канадське МЗС скасувало свою рекомендацію 

утримуватися від подорожей до України.

 

 

У Запоріжжі презентували вертоліт для 

санітарної авіації 

У Запоріжжі на вертолітному майданчику 

обласної клінічної лікарні презентували 

вертоліт, призначений для санітарної авіації.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3337393-na-malti-zaboronili-vizd-turistam-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3337393-na-malti-zaboronili-vizd-turistam-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337397-v-ukraini-planuut-zminiti-format-platizok-za-komunalku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337397-v-ukraini-planuut-zminiti-format-platizok-za-komunalku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3337341-kanada-skasuvala-rekomendaciu-ne-podorozuvati-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3337341-kanada-skasuvala-rekomendaciu-ne-podorozuvati-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3337358-u-zaporizzi-prezentuvali-vertolit-dla-sanitarnoi-aviacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3337358-u-zaporizzi-prezentuvali-vertolit-dla-sanitarnoi-aviacii.html

