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ТОП 

 

Гончарук: Уряд не планує підвищувати 

податки 

Кабінет Міністрів не планує підвищувати 

податки, а навпаки - створюватиме стимули 

для розвитку бізнесу 

 

Помпео був присутній при розмові Трампа 

із Зеленським – CNN 

Держсекретар Майкл Помпео був присутній 

при розмові Дональда Трампа з Володимиром 

Зеленським, яка призвела до початку 

процедури імпічменту президента США.
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Від Антарктиди відколовся найбільший за 

останні 50 років айсберг 

В Антарктиді сформувався найбільший за 

останні 50 років айсберг, що має вагу близько 

315 мільярдів тонн та площу 1636 квадратних 

кілометрів. 

 

Синоптики обіцяють теплий початок 

жовтня — місцями прогріє до +26° 

У вівторок, 1 жовтня, в Україні невеликий 

дощ, температура вночі 9-14°, вдень місцями 

прогріє до +24°.

СВІТ 

 

Трамп тиснув на прем'єра Австралії так 

само, як на Зеленського – NYT 

Дональд Трамп у телефонній розмові 

намагався тиснути на прем'єр-міністра 

Австралії Скотта Моррісона задля власної 

політичної вигоди. 

 

Помпео: Ми не будемо вагатися з 

підвищенням ціни для Росії 

Майкл Помпео заявив, що санкційний тиск на 

Росію посилюватиметься, якщо вона не 

припинить зусиль, спрямованих на підрив 

демократії в США. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2790498-vid-antarktidi-vidkolovsa-najbilsij-za-ostanni-50-rokiv-ajsberg.html
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КНДР ніколи не відмовиться від ядерної 

зброї - Болтон 

Ексрадник президента США з питань 

національної безпеки Джон Болтон не вірить у 

те, що Північна Корея колись відмовиться від 

ядерної зброї, попри обіцянки зробити це. 

 

Греція оголосила нові заходи боротьби з 

нелегальною міграцією 

Греція оголосила нову серію заходів боротьби 

з міграцією після смертельного пожежі і 

сутичок в найбільшому таборі мігрантів на 

Лесбосі. 

 

В Австрії оприлюднили оновлені результати 

виборів 

Правоцентристська Австрійська народна 

партія (ÖVP) на чолі з Себастіаном Курцем на 

дострокових виборах до Національної ради 

набирає 37,5% голосів. 

 

ЄС оголосив жовтень місяцем кібернетичної 

безпеки 

З 1 жовтня у всіх країнах ЄС розпочинається 

місяць кібернетичної безпеки, присвячений 

підвищенню обізнаності громадян щодо 

кіберзагроз, а також обміну досвідом у цій 

сфері. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790551-kndr-nikoli-ne-vidmovitsa-vid-adernoi-zbroi-bolton.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790551-kndr-nikoli-ne-vidmovitsa-vid-adernoi-zbroi-bolton.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790551-kndr-nikoli-ne-vidmovitsa-vid-adernoi-zbroi-bolton.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790566-grecia-ogolosila-novi-zahodi-borotbi-z-nelegalnou-migracieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790566-grecia-ogolosila-novi-zahodi-borotbi-z-nelegalnou-migracieu.html
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Сенатори вимагають розслідувати зв’язки 

кампанії Гілларі Клінтон з Україною 

Члени Сенату закликали генеральну 

прокуратуру США розслідувати можливий 

зв’язок між виборчою кампанією Гілларі 

Клінтон у 2016 році та Україною. 

 

Готується до свідчень у Конгресі? Луценко 

полетів до Лондона вчити англійську 

Ексгенпрокурор Юрій Луценко полетів до 

Великої Британії вчити англійську мову. 

УКРАЇНА 

 

Програма дій уряду: що має зробити кожен 

міністр за п’ять років 

Уряд оприлюднив на своєму сайті Програму 

дій, яка визначає цілі та пріоритети його 

діяльності протягом наступних п’яти років. 

 

Президент підписав указ щодо підтримки 

сімей, які виховують сиріт 

Президент України підписав Указ «Про деякі 

питання забезпечення прав та законних 

інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, розвитку та 

підтримки сімейних форм виховання дітей». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790525-senatori-vimagaut-rozsliduvati-zvazki-kampanii-gillari-klinton-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790525-senatori-vimagaut-rozsliduvati-zvazki-kampanii-gillari-klinton-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790525-senatori-vimagaut-rozsliduvati-zvazki-kampanii-gillari-klinton-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2790493-gotuetsa-do-svidcen-u-kongresi-lucenko-poletiv-do-londona-vciti-anglijsku.html
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За кожну ціль Програми уряду 

відповідатиме конкретний заступник 

міністра - Гончарук 

За виконання кожної цілі Програми дій 

Кабміну нестиме персональну відповідальність 

конкретний заступник міністра. 

 

Гончарук розповів, як перемогти 

контрабанд 

Контрабанду можна перемогти тільки 

спільними  силами уряду, СБУ та прокуратури 

під координацією Президента України. 

 

Кабмін планує забезпечити переселенцям 

пільги для придбання житла 

Уряд створюватиме умови для пільгового 

кредитування на придбання житла 

переселенцям і реалізовуватиме програми їх 

ефективної соціалізації у місцевих громадах. 

 

Гончарук запевнив, що у чесних ФОПів 

проблем не буде 

Реальним фізичним особам-підприємцям не 

варто перейматися щодо подальших дій уряду 

- проблеми будуть у великого та середнього 

бізнесу, який проводить оптимізацію за 

рахунок великої кількості ФОПів. 

 

Порошенко сьогодні має прийти на 

"поліграф‖ 

П'ятому президенту України Петру Порошенку 

призначено проходження психофізіологічного 

дослідження із застосуванням поліграфа на 1 

жовтня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790533-za-koznu-cil-programi-uradu-vidpovidatime-konkretnij-zastupnik-ministra-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790533-za-koznu-cil-programi-uradu-vidpovidatime-konkretnij-zastupnik-ministra-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790533-za-koznu-cil-programi-uradu-vidpovidatime-konkretnij-zastupnik-ministra-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790533-za-koznu-cil-programi-uradu-vidpovidatime-konkretnij-zastupnik-ministra-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2790527-goncaruk-rozpoviv-ak-peremogti-kontrabandu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2790527-goncaruk-rozpoviv-ak-peremogti-kontrabandu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2790527-goncaruk-rozpoviv-ak-peremogti-kontrabandu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2790558-kabmin-planue-zabezpeciti-pereselencam-pilgi-dla-pridbanna-zitla.html
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 19 разів порушили "тишу" на 

Донбасі, один військовий поранений 

30 вересня збройні формування РФ та її 

найманці 19 разів порушили режим 

припинення вогню. 

 

Окупанти збили безпілотник ОБСЄ на 

Луганщині 

В окупованих районах Донбасу бойовики 

обстріляли два безпілотники ОБСЄ: один 

зазнав пошкоджень, другий збито. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в світі відзначають Міжнародний 

день людей похилого віку.

 

7 чудес України: благодійники 

боротимуться з ―історичною‖ пропагандою 

туризмом 

1 жовтня стартує новий, шостий етап 

конкурсного проєкту “7 чудес України”, який 

присвячений малим батьківщинам великих 

українців. 
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Українка Магучіх з рекордом виграла 

«срібло» на ЧС з легкої атлетики 

Юлія Левченко посіла четверте місце. 

 

Арнольд Шварценеггер подарував Греті 

Тунберг електрокар 

Актор і ексгубернатор Каліфорнії Арнольд 

Шварценеггер подарував 16-річній кліматичній 

активістці зі Швеції Греті Тунберг 

електромобіль Tesla Model 3. 

 

У Євросоюзі рекордно знизилося безробіття 

Кількість жителів Євросоюзу, які шукають 

роботу, виявилася найменшою з 2000 року. 

 

1 жовтня: народний календар і астровісник 

Зустрічаймо жовтень; кого крутитиме, а кого 

мутитиме, чи покаже себе рано зима і як 

догодити Скорпіону 
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