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ТОП
Сенцов припиняє голодувати, щоб
уникнути примусового годування адвокат
Юрист Дмитро Дінзе, який представляє
інтереси незаконно засудженого в РФ
українського режисера Олега Сенцова,
підтвердив, що його підзахисний припинить
голодування 6 жовтня.

Airbus надаватиме підтримку Україні у
сфері авіаційної безпеки
Airbus надаватиме підтримку Україні, доки
система авіаційної безпеки МВС повноцінно
не запрацює.

ЦВК підтвердила
головою комісії

обрання

Сліпачук

Головою Центральної виборчої комісії
шляхом таємного голосування обрано
Тетяну Сліпачук.

Харківські
копи
пасажирів
метро
оприлюднила відео
ВІДЕО

жорстоко
били
—
прокуратура

Прокуратура Харківської області викрила
групу поліцейських, які підозрюються у
побитті й знущанних над пасажирами та
вимаганні грошей.

Стала
відома
дата
засідання
Вселенського патріархату

синоду

Чергове
засідання
Священного
синоду
Вселенського патріархату відбудеться 9-11 жовтня.

Антистресові вихідні: бій подушками,
марафон та йога
АФІША
Цього тижня пропонуємо влаштувати повний
релакс на вихідних.

Українцям на вихідні обіцяють до 21°
тепла
КАРТА
В Україні на вихідних буде малохмарно, без
опадів, вдень до 21° тепла.
Про
це
Укрінформу
повідомили
в
Українському гідрометцентрі.

УКРАЇНА І СВІТ
Парубій
зустрівся
з
Вселенського патріарха
ФОТО

екзархами

Голова Верховної Ради Андрій Парубій
передав екзархам Вселенського патріарха в
Україні запрошення для його Всесвятості
Варфоломія відвідати Україну й виступити в
українському парламенті.

Яценюк назвав дату візиту Меркель в
Україну
Канцлер ФРН Ангела Меркель здійснить
візит до Києва 1 листопада.

Порошенко пропонує Болгарії побудувати міст
через Дунай
Президент
України
Петро
Порошенко
запропонував прем'єру Республіки Болгарія Бойку
Борисову спільними зусиллями з Болгарією та
Румунією побудувати міст через Дунай.

Київ
вимагатиме
$12
мільярдів
компенсації, якщо запустять Nord Stream
2
Якщо проект газопроводу “Північний потік 2” через Балтику буде реалізований, то
Україна буде домагатися компенсації 12
млрд доларів у Міжнародному арбітражі.

У
парламенті
Угорщини
україномовні ескурсії

з'явилися

У парламенті Угорщини започаткували
проведення екскурсій українською мовою.

Посол Шамшур обговорив перспективи
співробітництва Airbus із Україною
Посол України у Франції Олег Шамшур під
час візиту на завод Airbus в Тулузі
обговорив
перспективи
розширення
співробітництва компанії з Україною.

Російські хакери у 2014 році викрали доповідь
МЗС Бельгії щодо України – ЗМІ
Російські хакери, серед інших країн Європи та світу,
також здійснили атаку на комп’ютерні мережі
Бельгії, викравши доповідь МЗС цієї країни щодо
України.

Гройсман розповів про плани
енергетично підкорити Україну
Володимир
країна
є
державою.

Росії

Гройсман переконаний, що
енергетично
незалежною

Клімкін схвалив рішення Словаччини
відкрити почесне консульство у Харкові
Міністр закордонних справ України Павло
Клімкін зустрівся сьогодні у Харкові з
міністром закордонних та європейських
справ Словацької Республіки Мирославом
Лайчаком і подякував гостю за звістку про
плани
відкрити
у
Харкові
почесне
консульство Словаччини.

УКРАЇНА
Порошенко затвердить нове військове
вітання до Дня захисника
Президент України Петро Порошенко до Дня
захисника України 14 жовтня підпише
ухвалений Радою закон, яким військове
вітання "Бажаю здоров'я" змінюється на
"Слава Україні".

Цигикал
пов’язує
останні
заяви
Лукашенка з “великим траншем із РФ”
Голова Державної прикордонслужби України
Петро Цигикал заперечує інформацію про
збільшення кількості зброї, яка нібито
незаконно переправляється до Білорусі з
України.

Обвал частини Керченського мосту: у
соцмережах пишуть про дві пошкоджені
опори
ФОТО, ВІДЕО
Прогін споруджуваної залізничної частини
Кримського мосту, що впав напередодні в
море,
пошкодив
опору
гідротехнічної
споруди.

У Міносвіти визріла ідея про інтернатуру для
педагогів
Міністерство освіти та науки планує запровадити
рік інтернатури для випускників педагогічних вишів
для набуття ними практичних навичок роботи у
школі.

ПОЛІТВ'ЯЗНІ
Варіанти обміну Сущенка пропонувалися, але
Кремль проти - Фейгін
Незаконно
засуджений
у
Росії
журналіст
Укрінформу Роман Сущенко, незважаючи на два
роки за гратами, залишається сильним духом і не
здається.

Білорусь
розглядає
питання
про
помилування українського журналіста
Шаройка
Білорусь
розглядає
питання
про
помилування українського журналіста Павла
Шаройка,
незаконно
засудженого
білоруським судом за шпигунство.

ПРАВОПОРЯДОК
Янукович просив Путіна ввести війська
в Україну, бо "в нього не було виходу" адвокат
Адвокат екс-президента Віктора Януковича
Олександр Горошинський заявляє, що його
підзахисний у 2014 році звернувся до
президента РФ Володимира Путіна щодо
введення військ в Україну, бо в нього нібито
не було іншого виходу.

Усі нападники на депутата Гусовського
отримали підозру
Нападникам на депутата Київради Сергія
Гусовського оголосили про підозру.

Терориста так званої ДНР засудили в
Чернівцях до 9 років в'язниці
Шевченківський районний суд Чернівців
засудив до 9 років в'язниці учасника
терористичної організації «ДНР».

Єфремову
грудня
ВІДЕО

продовжили

арешт

до

3

Старобільський районний суд Луганської
області продовжив Олександру Єфремову
запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою до 3 грудня 2018 року.

ЕКСКЛЮЗИВ
Серіал “Санкції проти “112 Україна” та
NewsOne” перетвориться на СантаБарбару?
АНАЛІТИКА
Що буде далі? Чи припинить РНБО
діяльність цих телеканалів? В опитаних
Укрінформом експертів прогнози з цього
приводу різні

Чому Конгрес WBC в Україні –
однозначна перемога
АНАЛІТИКА

це

У виграші залишаються всі – імідж країни,
столиця, наш бокс.

У
наших
суддів
малі
зарплати,
прокурорів надлишок, адвокати – в
дефіциті
АНАЛІТИКА
Виявляється, наші уявлення про надмірні
видатки на суди і надлишок юристів –
помилкові.
За
багатьма
показниками
«пасемо задніх» на континенті

СУСПІЛЬСТВО
Театральний JoyFest: у Києві покажуть
20 безкоштовних вистав
У столиці стартовав шостий міжнародний
театральний
фестиваль
JoyFest
за
підтримки Українського культурного фонду.

Магнітні бурі впливають
нервової системи — лікар

на

стан

Магнітні бурі впливають насамперед на стан
нервової системи, зумовлюючи розвиток
тривожних станів.

В Укрінформі відкрилася
малюнків Сущенка
ФОТО

виставка

У п'ятницю, 5 жовтня, в агентстві Укрінформ
відкрилася виставка малюнків «Мистецтво
з-за грат» незаконно затриманого в РФ і
засудженого за надуманим обвинуваченням
до
12
років
ув'язнення
власного
кореспондента
Укрінформу
Романа
Сущенка.
Порошенко
болградцям
дружиною
ФОТО

побажав
кохання, як

молодятаму нього з

Петро Порошенко у рідному Болград на
Одещині привітав молодят, які одружилися у
п’ятницю в новозбудованій будівлі місцевого
РАЦСу, побажавши їм кохання, як у нього з
дружиною.

У Кракові стартують Дні українського
кіно
ПРОГРАМА
З 5 по 7 жовтня пройдуть Дні українського
кіно у Кракові з нагоди відзначення 25-ї
річниці
побратимських
відносин
між
Краковом і Києвом.

Держкіно презентує
фільму "Дике Поле"
ВІДЕО

другий

трейлер

Держагентство з питань кіно презентує
другий офіційний трейлер пригодницького
істерну "Дике Поле" режисера Ярослава
Лодигіна, знятого за мотивами роману
"Ворошиловград" Сергія Жадана.
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