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ТОП 

 

Гризлов пішов із засідання ТКГ через п’ять 

хвилин після початку - Гармаш 

Керівник російської делегації у Тристоронній 

контактній групі Борис Гризлов 27 жовтня 

залишив онлайн-засідання ТКГ за п’ять хвилин 

після його початку. 

 

 

Росія має сформулювати, як вона розуміє 

Мінські домовленості - Україна в ТКГ 

Українська делегація для участі у 
Тристоронній контактній групі вважає, що 

розраховувати на серйозне просування в 

обговоренні політичної частини

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340569-grizlov-pisov-iz-zasidanna-tkg-cerez-pat-hvilin-pisla-pocatku-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340569-grizlov-pisov-iz-zasidanna-tkg-cerez-pat-hvilin-pisla-pocatku-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340638-rosia-mae-sformuluvati-ak-vona-rozumie-minski-domovlenosti-ukraina-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340638-rosia-mae-sformuluvati-ak-vona-rozumie-minski-domovlenosti-ukraina-v-tkg.html


 

Через 5-7 років Україна може перейти на 

власний газ за умови великих інвестицій — 

експерт 

Україна через 5-7 років може забезпечити себе 

газом виключно через внутрішній видобуток, 

але для цього необхідно вже сьогодні 

інвестувати у галузь великі кошти. 

 

 

77-річниця визволення України від 

нацистів: Зеленський записав звернення 
ВІДЕО 

Президент Володимир Зеленський записав 

відеозвернення з нагоди 77-річниці визволення 

України від нацистів. 

 

 

Київ переходить у «червону» зону з 1 

листопада - рішення держкомісії 

Держкомісія з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій з 1 

листопада запроваджує червоний рівень 

епіднебезпеки у столиці. 

 

В Україні затвердили перелік 

протипоказань для вакцинації від COVID-

19 

Міністерство охорони здоров'я затвердило 

перелік медичних протипоказань та 

застережень для вакцинації від COVID-19. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340988-cerez-57-rokiv-ukraina-moze-perejti-na-vlasnij-gaz-za-umovi-velikih-investicij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340988-cerez-57-rokiv-ukraina-moze-perejti-na-vlasnij-gaz-za-umovi-velikih-investicij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340988-cerez-57-rokiv-ukraina-moze-perejti-na-vlasnij-gaz-za-umovi-velikih-investicij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340988-cerez-57-rokiv-ukraina-moze-perejti-na-vlasnij-gaz-za-umovi-velikih-investicij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341022-77ricnica-vizvolenna-ukraini-vid-nacistiv-zelenskij-zapisav-zvernenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341022-77ricnica-vizvolenna-ukraini-vid-nacistiv-zelenskij-zapisav-zvernenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341022-77ricnica-vizvolenna-ukraini-vid-nacistiv-zelenskij-zapisav-zvernenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341022-77ricnica-vizvolenna-ukraini-vid-nacistiv-zelenskij-zapisav-zvernenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3340909-kiiv-perehodit-u-cervonu-zonu-z-1-listopada-risenna-derzkomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3340909-kiiv-perehodit-u-cervonu-zonu-z-1-listopada-risenna-derzkomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340911-v-ukraini-zatverdili-perelik-protipokazan-dla-vakcinacii-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340911-v-ukraini-zatverdili-perelik-protipokazan-dla-vakcinacii-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340911-v-ukraini-zatverdili-perelik-protipokazan-dla-vakcinacii-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340911-v-ukraini-zatverdili-perelik-protipokazan-dla-vakcinacii-vid-covid19.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Швейцарія прагне сприяти мирному 

врегулюванню на сході України 

Швейцарія прагне сприяти мирному 
врегулюванню на сході України та робити 

більше для розвитку мінського процесу. 

 

Кулеба - про бойове застосування Bayraktar: 

Україна нічого не порушила 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

вважає, що німецькі партнери мали б 
насамперед висловлювати занепокоєння 

застосуванням російськими окупаційними 

військами заборонених Мінськими угодами 

гаубиць. 

 

 

Питання про заміну Кравчука в ТКГ не 

розглядається - Гармаш 

Питання про зміну глави української делегації 

у Тристоронній контактній групі Леоніда 

Кравчука не стоїть. 

 

 

ЗСУ не займали Старомар’ївку в «сірій» 

зоні, це російський фейк - Україна в ОБСЄ 

Збройні сили України не встановлювали 

контроль над селом Старомар’ївка, яке 

знаходиться у міжпозиційному просторі на 

Донеччині поблизу населеного 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341046-svejcaria-pragne-spriati-mirnomu-vreguluvannu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341046-svejcaria-pragne-spriati-mirnomu-vreguluvannu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340980-kuleba-pro-bojove-zastosuvanna-bayraktar-ukraina-nicogo-ne-porusila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340980-kuleba-pro-bojove-zastosuvanna-bayraktar-ukraina-nicogo-ne-porusila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340556-pitanna-pro-zaminu-kravcuka-v-tkg-ne-rozgladaetsa-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340556-pitanna-pro-zaminu-kravcuka-v-tkg-ne-rozgladaetsa-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341011-zsu-ne-zajmali-staromarivku-v-sirij-zoni-ce-rosijskij-fejk-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341011-zsu-ne-zajmali-staromarivku-v-sirij-zoni-ce-rosijskij-fejk-ukraina-v-obse.html


 

Посол США підняла тост за євроатлантичну 

інтеграцію України 

Тимчасова повірена у справах США в Україні 
Крістіна Квін на міжнародній конференції 

«Одеські дебати» підняла тост за 

трансатлантичну єдність на

 

 

Україна та Литва презентують в ООН 

найкращі практики боротьби з 

дезінформацією 

Постійне представництво України при ООН 

разом із Постійним представництвом Литви 

при ООН проведуть 29 жовтня онлайн-захід

 

 

Штати нагадали Росії, що місія ОБСЄ – не 

предмет торгу 

Сполучені Штати нагадали Росії про те, що 

багатонаціональна Спеціальна моніторингова 

місія ОБСЄ (СММ) не є предметом торгу, і 

Москва не повинна її

 

КОРОНАВІРУС 

 

Як згенерувати «жовтий» COVID-

сертифікат у «Дії» - роз’яснення Мінцифри 
ВІДЕО 

На порталі "Дія" з'явилася можливість 

згенерувати “жовтий” внутрішній COVID-

сертифікат про одну дозу вакцини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340817-posol-ssa-pidnala-tost-za-evroatlanticnu-integraciu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340817-posol-ssa-pidnala-tost-za-evroatlanticnu-integraciu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340777-ukraina-ta-litva-prezentuut-v-oon-najkrasi-praktiki-borotbi-z-dezinformacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340777-ukraina-ta-litva-prezentuut-v-oon-najkrasi-praktiki-borotbi-z-dezinformacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340777-ukraina-ta-litva-prezentuut-v-oon-najkrasi-praktiki-borotbi-z-dezinformacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340777-ukraina-ta-litva-prezentuut-v-oon-najkrasi-praktiki-borotbi-z-dezinformacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341001-stati-nagadali-rosii-so-misia-obse-ne-predmet-torgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341001-stati-nagadali-rosii-so-misia-obse-ne-predmet-torgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340586-ak-zgeneruvati-zovtij-covidsertifikat-u-dii-rozasnenna-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340586-ak-zgeneruvati-zovtij-covidsertifikat-u-dii-rozasnenna-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340586-ak-zgeneruvati-zovtij-covidsertifikat-u-dii-rozasnenna-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340586-ak-zgeneruvati-zovtij-covidsertifikat-u-dii-rozasnenna-mincifri.html


 

Росія розгорнула в Україні інформаційну 

спецоперацію проти COVID-вакцинації – 

РНБО ЗВІТ 

Центр протидії дезінформації при Раді 

національної безпеки і оборони України провів 

аналіз активності, зокрема, Telegram-каналів, 

за результатами якого

 

 

Як і де можна зробити дітям щеплення від 

COVID-19 ІНФОГРАФІКА 

Міністерство охорони здоров'я затвердило 

рекомендації експертів з імунопрофілактики 

 

У Польщі виявили понад пів тисячі 

фейкових COVID-cертифікатів з України 

Прикордонна служба Польщі цьогоріч на 

відрізку кордону з Україною виявила понад пів 
тисячі підроблених COVID-cертифікатів про 

щеплення, які надавали громадяни України 

при в’їзді до РП.

 

 

Україна почне виробництво апаратів ШВЛ 

за швейцарською технологією 

Українське державне підприємство "Новатор" 
незабаром розпочне виробництво апаратів 

штучної вентиляції легень за швейцарською 

технологією

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340896-rosia-rozgornula-v-ukraini-informacijnu-specoperaciu-proti-covidvakcinacii-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340896-rosia-rozgornula-v-ukraini-informacijnu-specoperaciu-proti-covidvakcinacii-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340896-rosia-rozgornula-v-ukraini-informacijnu-specoperaciu-proti-covidvakcinacii-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340896-rosia-rozgornula-v-ukraini-informacijnu-specoperaciu-proti-covidvakcinacii-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340978-ak-i-de-mozna-zrobiti-ditam-seplenna-vid-covid19-i-ci-obovazkovo-ce.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340978-ak-i-de-mozna-zrobiti-ditam-seplenna-vid-covid19-i-ci-obovazkovo-ce.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340958-u-polsi-viavili-ponad-piv-tisaci-fejkovih-covidcertifikativ-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340958-u-polsi-viavili-ponad-piv-tisaci-fejkovih-covidcertifikativ-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340955-ukraina-pocne-virobnictvo-aparativ-svl-za-svejcarskou-tehnologieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340955-ukraina-pocne-virobnictvo-aparativ-svl-za-svejcarskou-tehnologieu.html


 

Уряд виділив 242 мільйони на COVID-

тестування 

Кабінет Міністрів виділив 242 млн грн на 
експрес- та ПЛР-тестування коронавірусної 

хвороби COVID-19.

 

 

Не всі пластикові маски захищають від 

коронавірусу – Центр здоров'я 

Прозорі пластикові маски, які використовують 
у сфері обслуговування, не захищають від 

загрози інфікування COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Рада у вівторок може провести позачергове 

засідання на вимогу Президента 

Верховна Рада у вівторок, 2 листопада, може 

провести позачергове засідання, ініційоване 

Президентом Володимиром Зеленським. 

 

 

Юридичних тонкощів у справі Саакашвілі 

менше, ніж політичних — адвокат 

У справі Міхеіла Саакашвілі, якого 

заарештували в Грузії 1 жовтня, не 

виконуються передбачені законом процедури. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340765-kabmin-vidiliv-242-miljoni-na-covidtestuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340765-kabmin-vidiliv-242-miljoni-na-covidtestuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340990-ne-vsi-plastikovi-maski-zahisaut-vid-koronavirusu-centr-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340990-ne-vsi-plastikovi-maski-zahisaut-vid-koronavirusu-centr-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340806-rada-u-vivtorok-moze-provesti-pozacergove-zasidanna-na-vimogu-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340806-rada-u-vivtorok-moze-provesti-pozacergove-zasidanna-na-vimogu-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340924-uridicnih-tonkosiv-u-spravi-saakasvili-mense-niz-politicnih-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340924-uridicnih-tonkosiv-u-spravi-saakasvili-mense-niz-politicnih-advokat.html


 

У ЦВК розповіли, як проходитимуть вибори 

в «червоній» зоні 

Запровадження червоного рівня епіднебезпеки 
в регіоні не вплине на проведення виборів, 

запланованих на неділю, 31 жовтня.

 

 

Кабмін ухвалив стратегію інтеграції 

переселенців 

Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб та впровадження 
середньострокових рішень щодо внутрішнього 

переміщення на період до 2024 року.

 

 

Стало відоме ім’я бійця, який загинув учора 

в зоні ООС ФОТО 

Під час виконання бойового завдання в 

Луганській області загинув старший солдат 

Віктор Рачугін. 

 

Уряд передав чотири майнові комплекси 

кіностудій із управління МКІП до Держкіно 

Кабінет Міністрів передав чотири майнові 
комплекси державних кіностудій, які 

перебували під управлінням Міністерства 

культури та інформаційної політики в 
управління Державного агентства з питань 

кіно.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340767-u-cvk-rozpovili-ak-prohoditimut-vibori-v-cervonij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340767-u-cvk-rozpovili-ak-prohoditimut-vibori-v-cervonij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340756-kabmin-uhvaliv-strategiu-integracii-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340756-kabmin-uhvaliv-strategiu-integracii-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340970-stalo-vidome-ima-bijca-akij-zaginuv-ucora-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340970-stalo-vidome-ima-bijca-akij-zaginuv-ucora-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340894-urad-peredav-cotiri-majnovi-kompleksi-kinostudij-iz-upravlinna-mkip-do-derzkino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340894-urad-peredav-cotiri-majnovi-kompleksi-kinostudij-iz-upravlinna-mkip-do-derzkino.html


ЕКОНОМІКА 

 

Швейцарія планує зібрати до 700 учасників 

на конференції щодо українських реформ 

Швейцарія планує зібрати до 700 учасників на 
П'ятій Міжнародній конференції з питань 

реформ в Україні, які говоритимуть конкретні 

речі про реформи та процвітання і стабільність. 

 

Енергоатом допускає створення резерву 

електроенергії за рахунок імпорту з Білорусі 

НАЕК "Енергоатом" планує створити резерв 

електроенергії на осінньо-зимовий період 
2021/2022 років і допускає резервування 

невеликих обсягів 

 

 

Україна поставить 500 тисяч кубів газу до 

Молдови 

НАК "Нафтогаз України" виграла тендер 

молдовської державної енергетичної компанії 

Energocom і поставить до Молдови 500 тис. 

кубометрів газу. 

 

Екскерівник ДПЗКУ визнав провину в 

розтраті і підписав угоду з прокурором 

Колишній керівник філії акціонерного 

товариства «Державна продовольчо-зернова 

корпорація України» визнав провину в розтраті 
державних коштів і підписав угоду з 

прокурором. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341015-svejcaria-planue-zibrati-do-700-ucasnikiv-na-konferencii-sodo-ukrainskih-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341015-svejcaria-planue-zibrati-do-700-ucasnikiv-na-konferencii-sodo-ukrainskih-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340802-energoatom-dopuskae-stvorenna-rezervu-elektroenergii-za-rahunok-importu-z-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340802-energoatom-dopuskae-stvorenna-rezervu-elektroenergii-za-rahunok-importu-z-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341017-ukraina-postavit-500-tisac-kubiv-gazu-do-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341017-ukraina-postavit-500-tisac-kubiv-gazu-do-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340999-ekskerivnik-dpzku-viznav-provinu-v-roztrati-i-pidpisav-ugodu-z-prokurorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340999-ekskerivnik-dpzku-viznav-provinu-v-roztrati-i-pidpisav-ugodu-z-prokurorom.html


 

Доступ до міждержавних перетинів 

електрики із Росії отримали 8 компаній - 

Укренерго 

За результатами аукціону на доступ до 

міждержавних перетинів для імпорту/експорту 

електроенергії на листопад 2021 року 8 

компаній отримали доступ до перетину в 

напрямку з Росії в Україну. 

 

Уряд схвалив проєкт угоди про єдиний 

транзитний дозвіл ТРАСЕКА 

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди про 

єдиний транзитний дозвіл транспортного 
коридору Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА), 

що полегшить процедуру організації 

міжнародних вантажних перевезень.

 

Медіагрупа StarLightMedia підписала 

документ, що відстоює гендерну рівність у 

бізнес-середовищі 

Медіагрупа StarLightMedia першою підписала 

Принципи розширення прав та можливостей 
жінок і закликала медіа долучатися до 

міжнародного документа, що відстоює 

гендерну рівність у бізнес-середовищі.

 

 

В Україні відтепер земельні ділянки 

продаватимуть разом із нерухомістю 

В Україні сьогодні, 28 жовтня, набули 

чинності нові правила, за якими одоночасно з 
купівлею-продажем нерухомості набувається і 

право власності на земельну ділянку, на якій 

розташована будівля.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340561-dostup-do-mizderzavnih-peretiniv-elektriki-iz-rosii-otrimali-8-kompanij-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340561-dostup-do-mizderzavnih-peretiniv-elektriki-iz-rosii-otrimali-8-kompanij-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340561-dostup-do-mizderzavnih-peretiniv-elektriki-iz-rosii-otrimali-8-kompanij-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340561-dostup-do-mizderzavnih-peretiniv-elektriki-iz-rosii-otrimali-8-kompanij-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340837-urad-shvaliv-proekt-ugodi-pro-edinij-tranzitnij-dozvil-traseka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340837-urad-shvaliv-proekt-ugodi-pro-edinij-tranzitnij-dozvil-traseka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340883-mediagrupa-starlightmedia-pidpisala-principi-rozsirenna-prav-ta-mozlivostej-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340883-mediagrupa-starlightmedia-pidpisala-principi-rozsirenna-prav-ta-mozlivostej-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340883-mediagrupa-starlightmedia-pidpisala-principi-rozsirenna-prav-ta-mozlivostej-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340883-mediagrupa-starlightmedia-pidpisala-principi-rozsirenna-prav-ta-mozlivostej-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340784-v-ukraini-vidteper-zemelni-dilanki-prodavatimut-razom-iz-neruhomistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340784-v-ukraini-vidteper-zemelni-dilanki-prodavatimut-razom-iz-neruhomistu.html


 

Кабмін уточнив вимоги до дизпалива 

Кабінет Міністрів вніс зміни до Технічного 

регламенту щодо вимог до автомобільних 
бензинів, дизельного, суднових та котельних 

палив.

 

До 400-річчя Хотинської битви 

презентували монету Нацбанку та виставку 

марок ФОТО 

У Києві в галереї "Екогінтокс" до 400-річчя 
Хотинської битви презентували пам’ятну 

монету Національного банку та виставку 

поштових марок.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна не виконала більш як третину 

рішень ЄСПЛ - у Мін’юсті пояснили 

причини 

Європейський суд із прав людини загалом 
виніс 1 680 рішень у справах проти України, із 

яких 630 досі не виконані.

 

 

Адвокат Саакашвілі оскаржить недопуск до 

підзахисного 

Адвокат Міхеіла Саакашвілі Євген Грушовець 
заявив, що оскаржить недопуск до 

підзахисного після відмови у перебуванні на 

території Грузії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340814-kabmin-utocniv-vimogi-do-dizpaliva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340814-kabmin-utocniv-vimogi-do-dizpaliva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340523-do-400ricca-hotinskoi-bitvi-prezentuvali-monetu-nacbanku-ta-vistavku-marok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340523-do-400ricca-hotinskoi-bitvi-prezentuvali-monetu-nacbanku-ta-vistavku-marok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340523-do-400ricca-hotinskoi-bitvi-prezentuvali-monetu-nacbanku-ta-vistavku-marok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340523-do-400ricca-hotinskoi-bitvi-prezentuvali-monetu-nacbanku-ta-vistavku-marok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340740-ukraina-ne-vikonala-bils-ak-tretinu-risen-espl-u-minusti-poasnili-pricini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340740-ukraina-ne-vikonala-bils-ak-tretinu-risen-espl-u-minusti-poasnili-pricini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340740-ukraina-ne-vikonala-bils-ak-tretinu-risen-espl-u-minusti-poasnili-pricini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340740-ukraina-ne-vikonala-bils-ak-tretinu-risen-espl-u-minusti-poasnili-pricini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340976-advokat-saakasvili-oskarzit-nedopusk-do-pidzahisnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340976-advokat-saakasvili-oskarzit-nedopusk-do-pidzahisnogo.html


 

«Суд» у Криму продовжив на три місяці 

арешт Джелялова 

У Київському районному "суді" Сімферополя 
відбулося судове засідання, на якому за 

клопотанням слідчого ФСБ першому 

заступнику голови Меджлісу

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Прокуратура відкрила справу через обстріл 

окупантами Трьохізбенки 

Прокуратура розпочала кримінальне 
провадження за фактом обстрілу села 

Трьохізбенка в Луганській області.

 

 

У Швейцарії розповіли про перспективи 

повернення Україні активів Януковича 

Швейцарія отримала позитивну відповідь від 

України щодо завершення судових процедур, 
необхідних для повернення 

заморожених активів колишнього президента 

Віктора Януковича. 

 

Справа ПриватБанку: ВАКС дозволив 

заочне розслідування щодо Дубілета 

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл 

здійснити спеціальне досудове розслідування 

щодо колишнього голови правління 

«ПриватБанку». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3340939-sud-u-krimu-prodovziv-na-tri-misaci-arest-dzelalova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3340939-sud-u-krimu-prodovziv-na-tri-misaci-arest-dzelalova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340881-prokuratura-vidkrila-spravu-cerez-obstril-okupantami-trohizbenki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340881-prokuratura-vidkrila-spravu-cerez-obstril-okupantami-trohizbenki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341037-u-svejcarii-rozpovili-pro-perspektivi-povernenna-ukraini-aktiviv-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341037-u-svejcarii-rozpovili-pro-perspektivi-povernenna-ukraini-aktiviv-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340577-sprava-privatbanku-vaks-dozvoliv-zaocne-rozsliduvanna-sodo-dubileta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340577-sprava-privatbanku-vaks-dozvoliv-zaocne-rozsliduvanna-sodo-dubileta.html


 

ВС залишив у силі вирок ексдиректору 

держпідприємства за розтрату ₴8,6 мільйона 

Верховний Суд залишив у силі вирок 
ексдиректору державного підприємства 

«Центргаз» відкритого акціонерного 

товариства «Кіровоградгаз»,

 

 

Будівництво Подільського мосту в Києві: 

дві компанії оштрафували за змову на 

торгах 

Антимонопольний комітет оштрафував на 

182,6 млн грн ТОВ «Форма» і ТОВ «Еко-Буд-

Трейд» за змову на торгах з будівництва 
Подільського мостового переходу через Дніпро 

(від дамби Русанівських садів до бульвару ім. 

Перова).

 

 

САП направила до суду справу щодо 

зловживань в енергетиці 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 
чотирьох посадовців ПАТ 

«Черкасиобленерго»,  

 

Смертельна ДТП у Харкові: суд відправив 

16-річного підозрюваного до СІЗО ФОТО 

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний 

захід 16-річному підозрюваному у смертельній 

ДТП на проспекті Гагаріна Миколі 

Харківському: арешт без права на заставу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340904-vs-zalisiv-u-sili-virok-eksdirektoru-derzpidpriemstva-za-roztratu-86-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340904-vs-zalisiv-u-sili-virok-eksdirektoru-derzpidpriemstva-za-roztratu-86-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3340858-budivnictvo-podilskogo-mostu-v-kievi-dvi-kompanii-ostrafuvali-za-zmovu-na-torgah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3340858-budivnictvo-podilskogo-mostu-v-kievi-dvi-kompanii-ostrafuvali-za-zmovu-na-torgah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3340858-budivnictvo-podilskogo-mostu-v-kievi-dvi-kompanii-ostrafuvali-za-zmovu-na-torgah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3340858-budivnictvo-podilskogo-mostu-v-kievi-dvi-kompanii-ostrafuvali-za-zmovu-na-torgah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340992-sap-napravila-do-sudu-spravu-sodo-zlovzivan-v-energetici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340992-sap-napravila-do-sudu-spravu-sodo-zlovzivan-v-energetici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340661-smertelna-dtp-u-harkovi-sud-vidpraviv-16ricnogo-pidozruvanogo-do-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340661-smertelna-dtp-u-harkovi-sud-vidpraviv-16ricnogo-pidozruvanogo-do-sizo.html


 

Розробнику фейкової «Дії» запропонували 

постажуватися у Мінцифри 

Хлопцю, який розробив фейкову версію 
застосунку “Дія”, познайомили з міністром 

цифрової трансформації Михайлом 

Федоровим.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чим Україні загрожує допінговий скандал? 

Серед можливих санкцій – відсторонення 

українських спортсменів від міжнародних 

змагань. 

 

За крадіжку – прочитати книжку, або Як 

вирок може насправді допомогти злочинцю 

стати іншим 

На думку судді Гарського, трапляються  
справи, коли читання – ефективніше за будь-

яке інше покарання, передбачене у 

Кримінальному кодексі

 

 

Криворізькі металурги – не єдині 

рекордсмени з екологічних штрафів - 

Андрій Мальований, голова Державної 

екологічної інспекції ІНТЕРВ'Ю 

Питання дотримання природоохоронного 
законодавства актуальне для України вже не 
один рік.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340997-rozrobniku-fejkovoi-dii-zaproponuvali-postazuvatisa-u-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340997-rozrobniku-fejkovoi-dii-zaproponuvali-postazuvatisa-u-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3340652-cim-ukraini-zagrozue-dopingovij-skandal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3340652-cim-ukraini-zagrozue-dopingovij-skandal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340644-za-kradizku-procitati-knizku-abo-ak-virok-moze-naspravdi-dopomogti-zlocincu-stati-insim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340644-za-kradizku-procitati-knizku-abo-ak-virok-moze-naspravdi-dopomogti-zlocincu-stati-insim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340644-za-kradizku-procitati-knizku-abo-ak-virok-moze-naspravdi-dopomogti-zlocincu-stati-insim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340644-za-kradizku-procitati-knizku-abo-ak-virok-moze-naspravdi-dopomogti-zlocincu-stati-insim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340582-andrij-malovanij-golova-derzavnoi-ekologicnoi-inspekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340582-andrij-malovanij-golova-derzavnoi-ekologicnoi-inspekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340582-andrij-malovanij-golova-derzavnoi-ekologicnoi-inspekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340582-andrij-malovanij-golova-derzavnoi-ekologicnoi-inspekcii.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Екзотичні напрямки – тренд зимового 

турсезону в Україні 

Саме час спробувати й інші цікаві куточки 
планети, де є сонце, пляж і краща готельна 

інфраструктура

 

 

У Києві запрацювала тестова зона зв’язку 

5G 

У Києві на базі технопарку UNIT.City 

запрацювала тестова зона 5G зв’язку – 5G Lab. 

 

Найбільш вразливі діти до 5 років: МОЗ 

закликає до вакцинації проти поліомієліту 

Керівники обласних державних адміністрацій 

отримали доручення вжити термінових заходів 

зі щеплення від поліомієліту дітей у регіонах. 

 

 

Джамала записала пісню для мистецького 

проєкту «Емєль» ВІДЕО 

У межах мистецького проєкту “Емєль” 

презентовано композицію “Meni ğamdan azat 
eyle” (“Від мук мене звільни”) у виконанні 

Джамали - знаменитої української, 

кримськотатарської співачки, переможниці 61-

го пісенного конкурсу «Євробачення», 

народної артистки України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3340674-ekzoticni-napramki-trend-zimovogo-tursezonu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3340674-ekzoticni-napramki-trend-zimovogo-tursezonu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3341009-u-kievi-zapracuvala-testova-zona-zvazku-5g.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3341009-u-kievi-zapracuvala-testova-zona-zvazku-5g.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340728-najbils-vrazlivi-diti-do-5-rokiv-moz-zaklikae-do-vakcinacii-proti-poliomielitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340728-najbils-vrazlivi-diti-do-5-rokiv-moz-zaklikae-do-vakcinacii-proti-poliomielitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340974-dzamala-zapisala-pisnu-dla-misteckogo-proektu-emel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340974-dzamala-zapisala-pisnu-dla-misteckogo-proektu-emel.html


 

Більш як половина українців вважають 

«дистанційку» руйнівною для психіки дітей 
ОПИТУВАННЯ  

Майже 60% українців, які мають у сім’ї учнів 

або студентів, і 56% українців загалом 
вважають, що дистанційне навчання руйнує 

психіку і соціальні

 

 

Як українці оцінюють готовність закладів 

освіти до навчального року ОПИТУВАННЯ  

Майже чверть українців (23,8%) оцінюють 
стан готовності закладів освіти до навчального 

року скоріше або зовсім негативно, а серед 

працівників освіти цей 

 

 

Ювілеї Ступки та Яремчука відзначать на 

державному рівні 

Кабінет Міністрів України затвердив плани 

заходів з підготовки та відзначення 70-річчя 
від дня народження Назарія Яремчука та 80-

річчя від дня народження Богдана Ступки в 

цьому році. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340686-bils-ak-polovina-ukrainciv-vvazaut-distancijku-rujnivnou-dla-psihiki-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340686-bils-ak-polovina-ukrainciv-vvazaut-distancijku-rujnivnou-dla-psihiki-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340686-bils-ak-polovina-ukrainciv-vvazaut-distancijku-rujnivnou-dla-psihiki-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340686-bils-ak-polovina-ukrainciv-vvazaut-distancijku-rujnivnou-dla-psihiki-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340934-ak-ukrainci-ocinuut-gotovnist-zakladiv-osviti-do-navcalnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340934-ak-ukrainci-ocinuut-gotovnist-zakladiv-osviti-do-navcalnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340824-uvilei-stupki-ta-aremcuka-vidznacat-na-derzavnomu-rivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340824-uvilei-stupki-ta-aremcuka-vidznacat-na-derzavnomu-rivni.html

