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ТОП 

 

 

Сенцова перевели до медчастини через 

проблеми з нирками й серцем 

Олег Сенцов перебуває у медичній частині, у 

нього проблеми з нирками й серцем.

 

 

Клюєва мають затримати, щойно він 

повернеться в Україну — ГПУ 

У випадку повернення ексглави Адміністрації 

президента часів Віктора Януковича Андрія 

Клюєва до України його мають затримати, 

оскільки він перебуває у розшуку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2732300-sencova-pereveli-do-medcastini-cerez-problemi-z-nirkami-j-sercem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2732300-sencova-pereveli-do-medcastini-cerez-problemi-z-nirkami-j-sercem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732328-klueva-maut-zatrimati-sojno-vin-povernetsa-v-ukrainu-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732328-klueva-maut-zatrimati-sojno-vin-povernetsa-v-ukrainu-gpu.html


 

Україна і Канада планують розширити 

угоду про вільну торгівлю 

Україна й Канада планують розширити дію 

Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та 

інвестицій.

 

 

Зеленський зустрівся в Канаді зі 

Спеціальним представником США 

Волкером 

Президент України Володимир Зеленський під 

час візиту до Канади провів зустріч зі 

Спеціальним представником США Куртом 

Волкером.

 

СВІТ 

 

 

Лагард тимчасово припинила свої 

повноваження глави МВФ 

Крістін Лагард тимчасово припинила 

виконання повноважень на посаді директора-

розпорядника МВФ через висунення її 

кандидатури на позицію глави Європейського 

центробанку.

 

 

Німеччина, Франція, Британія та ЄС 

засудили збільшення Іраном запасів урану 

Глави МЗС Німеччини, Франції, Великої 

Британії, а також Високий представник ЄС 

висловили глибоке занепокоєння з приводу 

перевищення Іраном ліміту запасів 

низькозбагаченого урану та закликали Тегеран 

відмовитися від таких дій і не порушувати 

Спільний всеохоплюючий план дій.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732422-ukraina-i-kanada-planuut-rozsiriti-ugodu-pro-vilnu-torgivlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732422-ukraina-i-kanada-planuut-rozsiriti-ugodu-pro-vilnu-torgivlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732463-zelenskij-zustrivsa-v-kanadi-zi-specialnim-predstavnikom-ssa-volkerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732463-zelenskij-zustrivsa-v-kanadi-zi-specialnim-predstavnikom-ssa-volkerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732463-zelenskij-zustrivsa-v-kanadi-zi-specialnim-predstavnikom-ssa-volkerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732463-zelenskij-zustrivsa-v-kanadi-zi-specialnim-predstavnikom-ssa-volkerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2732437-lagard-timcasovo-pripinila-svoi-povnovazenna-glavi-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2732437-lagard-timcasovo-pripinila-svoi-povnovazenna-glavi-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2732420-nimeccina-francia-britania-ta-es-zasudili-zbilsenna-iranom-zapasiv-uranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2732420-nimeccina-francia-britania-ta-es-zasudili-zbilsenna-iranom-zapasiv-uranu.html


 

США і Польща домовляються про спільну 

підтримку реформ в Україні – Волкер 

Зовнішньополітичні відомства США й 

Республіки Польща докладають спільних 

зусиль для підтримки реформ в Україні, а 

також "динамічного розвитку" Української 

держави

 

 

Туск сказав, хто має високі шанси очолити 

Європарламент 

Лідери ЄС, які протягом трьох днів 

погоджували кандидатури до призначення на 

ключові посади у Євроінституціях, висловили 

політичну думку щодо можливості "розділу" в 

часі посади президента Європарламенту.

 

 

 

У NASA випробували систему порятунку 

космічного корабля Orion 

NASA успішно провело випробування системи 

аварійного порятунку космічного корабля 

Orion.

 

 

 

Найбільша злива за десятиліття 

спричинила хаос у Мумбаї, є загиблі 

Потужна злива спричинила транспортний 

колапс у фінансовій столиці Індії Мумбаї, 

порушивши роботу автомобільного, 

залізничного та авіаційного транспорту.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732416-ssa-i-polsa-domovlautsa-pro-spilnu-pidtrimku-reform-v-ukraini-volker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732416-ssa-i-polsa-domovlautsa-pro-spilnu-pidtrimku-reform-v-ukraini-volker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2732394-tusk-skazav-hto-mae-visoki-sansi-ocoliti-evroparlament.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2732394-tusk-skazav-hto-mae-visoki-sansi-ocoliti-evroparlament.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2732465-u-nasa-viprobuvali-sistemu-poratunku-kosmicnogo-korabla-orion.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2732465-u-nasa-viprobuvali-sistemu-poratunku-kosmicnogo-korabla-orion.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2732469-najbilsa-zliva-za-desatilitta-spricinila-haos-u-mumbai-e-zagibli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2732469-najbilsa-zliva-za-desatilitta-spricinila-haos-u-mumbai-e-zagibli.html


 

Рішення ПАРЄ про повернення Росії є 

жалюгідним - Лінкявічус 

Рішення більшості депутатів Парламентської 

асамблеї Ради Європи повернути Росії право 

голосування без виконання жодних умов щодо 

припинення агресії проти України і анексії 

Криму є жалюгідним.

 

 

“Жорсткий” Brexit обійдеться Британії 

майже у $114 мільярдів 

Міністр фінансів Об’єднаного Королівства 

Філіп Хаммонд у вівторок заявив, що в разі 

виходу країни з ЄС без угоди бюджетні втрати 

сягнуть 114 мільярдів доларів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

 

Україна завжди може сподіватися на 

підтримку Канади - Трюдо 

Україна завжди може сподіватися на підтримку 

Канади в проведенні реформ.

 

 

Канада вважає проявом агресії видачу РФ 

паспортів жителям ОРДЛО - Фріланд 

Канада вважає проявом агресії видачу Росією 

своїх паспортів громадянам окупованих 

територій на сході України та заявляє про 

невизнання цих документів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2732443-risenna-pare-pro-povernenna-rosii-e-zalugidnim-linkavicus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2732443-risenna-pare-pro-povernenna-rosii-e-zalugidnim-linkavicus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2732381-zorstkij-brexit-obijdetsa-britanii-majze-u-114-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2732381-zorstkij-brexit-obijdetsa-britanii-majze-u-114-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732461-ukraina-zavzdi-moze-spodivatisa-na-pidtrimku-kanadi-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732461-ukraina-zavzdi-moze-spodivatisa-na-pidtrimku-kanadi-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732449-kanada-vvazae-proavom-agresii-vidacu-rf-pasportiv-zitelam-ordlo-friland.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732449-kanada-vvazae-proavom-agresii-vidacu-rf-pasportiv-zitelam-ordlo-friland.html


 

Канада готова посилити антиросійські 

санкції - Трюдо 

Про це після зустрічі із Володимиром 

Зеленським заявив прем’єр-міністр Канади 

Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент 

Укрінформу.

 

 

Зеленський заявив про домовленості з 

Канадою щодо спрощених поїздок для 

українців 

Україна та Канада найближчим часом 

планують підписати угоду про мобільність 

молоді щодо спрощення процедури приїзду 

українців і канадців на навчання і роботу.

 

 

Зеленський анонсував постачання Канадою 

бронетехніки 

Президент Володимир Зеленський заявив про 

досягнення домовленостей із Канадою щодо 

продовження тренувальної військової місії 

UNIFIER до 2022 року та постачання 

бронетехніки

 

 

Зеленський: Ми хочемо продовжити 

відносини з МВФ 

Президент України Володимир Зеленський 

заявляє, що співпраця з Міжнародним 

валютним фондом залишається пріоритетом 

для української влади.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732435-kanada-gotova-posiliti-antirosijski-sankcii-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732435-kanada-gotova-posiliti-antirosijski-sankcii-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732428-zelenskij-zaaviv-pro-domovlenosti-z-kanadou-sodo-sprosenih-poizdok-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732428-zelenskij-zaaviv-pro-domovlenosti-z-kanadou-sodo-sprosenih-poizdok-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732428-zelenskij-zaaviv-pro-domovlenosti-z-kanadou-sodo-sprosenih-poizdok-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732428-zelenskij-zaaviv-pro-domovlenosti-z-kanadou-sodo-sprosenih-poizdok-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732414-zelenskij-anonsuvav-postacanna-kanadou-bronetehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732414-zelenskij-anonsuvav-postacanna-kanadou-bronetehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2732390-zelenskij-mi-hocemo-prodovziti-vidnosini-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2732390-zelenskij-mi-hocemo-prodovziti-vidnosini-z-mvf.html


УКРАЇНА 

 

 

Зеленський впевнений, що миру на Донбасі 

можна досягти політико-дипломатичним 

шляхом 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

досягти прогресу у встановленні миру на сході 

України можливо тільки політико-

дипломатичним шляхом.

 

 

 

Україна заощаджує 6 мільярдів щороку 

завдяки боротьбі з корупцією - єврокомісар 

Завдяки закриттю корупційних лазівок, 

Україна вже заощаджує 6 мільярдів євро 

щороку. Водночас викликом залишається 

концентрація капіталу, оскільки п’ять 

найзаможніших українців контролюють десяту 

частину ВВП.

 

 

Українські морпорти отримали $1,7 

мільярда доходу 

Загальний дохід морських портів України у 

2018 році становив 1,7 млрд доларів.

 

Маркарова: Економічний розвиток - 

питання нацбезпеки 

Україна досягла стабілізації та зростання 

економіки протягом 14 кварталів поспіль, але у 

час зміни влади критично необхідно 

продовження та пришвидшення курсу реформ, 

оскільки від економічного зростання залежить 

і національна безпека України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732408-zelenskij-vpevnenij-so-miru-na-donbasi-mozna-dosagti-politikodiplomaticnim-slahom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732408-zelenskij-vpevnenij-so-miru-na-donbasi-mozna-dosagti-politikodiplomaticnim-slahom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732408-zelenskij-vpevnenij-so-miru-na-donbasi-mozna-dosagti-politikodiplomaticnim-slahom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732408-zelenskij-vpevnenij-so-miru-na-donbasi-mozna-dosagti-politikodiplomaticnim-slahom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732453-ukraina-zaosadzue-6-milardiv-soroku-zavdaki-borotbi-z-korupcieu-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732453-ukraina-zaosadzue-6-milardiv-soroku-zavdaki-borotbi-z-korupcieu-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2732402-ukrainski-morporti-otrimali-17-milardiv-dohodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2732402-ukrainski-morporti-otrimali-17-milardiv-dohodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2732398-markarova-ekonomicnij-rozvitok-pitanna-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2732398-markarova-ekonomicnij-rozvitok-pitanna-nacbezpeki.html


 

Протестувальники на Майдані анонсували 

нову акцію - під КСУ 

У Києві на Майдані Незалежності завершилась 

акція "Терпіти більше не можна" проти 

рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами у 

депутати ексглави Адміністрації президента 

Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера 

Анатолія Шарія.

 

 

Ексрегіонала Іванющенка зняли з розшуку 

Колишнього соратника Віктора Януковича, 

екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія 

Іванющенка зняли з розшук

 

 

Адвокат звинуваченого у держзраді Єжова 

просить відпустити клієнта під домашній 

арешт 

Адвокат Станіслава Єжова, експерекладача 

Прем’єр-міністра України, обвинуваченого в 

державній зраді, подав клопотання про вихід 

його клієнта з СІЗО під нічний домашній 

арешт.

 

ВИБОРИ 

 

 

ЦВК може переглянути рішення про 

реєстрацію Клюєва і Шарія 

Центральна виборча комісія може переглянути 

своє рішення про реєстрацію ексглави 

Адміністрації президента Віктора Януковича 

Андрія Клюєва і одіозного блогера Анатолія 

Шарія кандидатами в народні депутати.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732379-protestuvalniki-na-majdani-anonsuvali-novu-akciu-pid-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732379-protestuvalniki-na-majdani-anonsuvali-novu-akciu-pid-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732388-eksregionala-ivanusenka-znali-z-rozsuku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732388-eksregionala-ivanusenka-znali-z-rozsuku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732459-advokat-zvinuvacenogo-u-derzzradi-ezova-prosit-vidpustiti-klienta-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732459-advokat-zvinuvacenogo-u-derzzradi-ezova-prosit-vidpustiti-klienta-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732459-advokat-zvinuvacenogo-u-derzzradi-ezova-prosit-vidpustiti-klienta-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732459-advokat-zvinuvacenogo-u-derzzradi-ezova-prosit-vidpustiti-klienta-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732455-cvk-moze-pereglanuti-risenna-pro-reestraciu-klueva-i-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732455-cvk-moze-pereglanuti-risenna-pro-reestraciu-klueva-i-saria.html


 

ЦВК визначила округи, де не зможуть 

відбутися парламентські вибори 

Центральна виборча комісія взяла до відома, 

що позачергові парламентські вибори не 

організовуються і не проводяться в 

анексованому Криму на на тимчасово 

окупованих територіях Донбасі, і визначила 

перелік одномандатних виборчих округів, де 

вибори народних депутатів України не 

відбуватимуться.

 

Вибори Ради: ЦВК зареєструвала вже 313 

міжнародних спостерігачів 

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 

32 офіційних міжнародних спостерігачів на 

позачергових виборах народних депутатів 

України.

 

 

ЦВК виділила партіям по 120 хвилин 

ефірного часу на агітацію 

ЦВК встановила, що для проведення 

передвиборної агітації на дострокових виборах 

до ВР політичним партіям буде надано по 60 

хвилин на загальнонаціональному каналі 

Суспільного телебачення та на 

загальнонаціональному каналі Суспільного 

радіо.

 

 

ОПОРА заявляє про непрямий підкуп 

виборців на Прикарпатті 

В Івано-Франківській області, у селищі 

Верховина, жителям завезли бруківку від 

Сергія Басараба, який балотується до 

Верховної Ради по виборчому округу №89 

(Верховинський район). Спостерігачі ОПОРИ 

просять поліцію перевірити факт на наявність 

непрямого підкупу виборців.

 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732447-cvk-viznacila-okrugi-de-ne-zmozut-vidbutisa-parlamentski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732447-cvk-viznacila-okrugi-de-ne-zmozut-vidbutisa-parlamentski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732431-vibori-radi-cvk-zareestruvala-vze-313-miznarodnih-sposterigaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732431-vibori-radi-cvk-zareestruvala-vze-313-miznarodnih-sposterigaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732400-cvk-vidilila-partiam-po-120-hvilin-efirnogo-casu-na-agitaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732400-cvk-vidilila-partiam-po-120-hvilin-efirnogo-casu-na-agitaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732451-opora-zaavlae-pro-nepramij-pidkup-viborciv-na-prikarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732451-opora-zaavlae-pro-nepramij-pidkup-viborciv-na-prikarpatti.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

 

Військові евакуювали з Широкиного 

колекцію картин, яка вважалась втраченою 

Військові евакуювали зі зруйнованого 

Широкиного колекцію творів мистецтва, що 

належала відомому українському художнику-

графіку Віктору Павлюку.

 

 

Прокуратура оголосила підозру посадовцю 

Міноборони 

Посадовцю Міноборони, якого підозрюють у 

розкраданні коштів ДП “Антонов”, оголошено 

підозру.

 

 

Гарантовані медпослуги замінять 

псевдобезоплатну медицину — Супрун 

Восени цього року МОЗ планує презентувати 

програму щодо гарантованих медичних послуг, 

що має замінити "псевдобезоплатну 

медицину".

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2732484-vijskovi-evakuuvali-z-sirokinogo-kolekciu-kartin-aka-vvazalas-vtracenou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2732484-vijskovi-evakuuvali-z-sirokinogo-kolekciu-kartin-aka-vvazalas-vtracenou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732445-prokuratura-ogolosila-pidozru-posadovcu-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732445-prokuratura-ogolosila-pidozru-posadovcu-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732439-garantovani-medposlugi-zaminat-psevdobezoplatnu-medicinu-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732439-garantovani-medposlugi-zaminat-psevdobezoplatnu-medicinu-suprun.html
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