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ТОП 

 

У ПАРЄ створили неформальну групу 

"Балтік+" у відповідь на повернення Росії 

У ПАРЄ створили неформальну групу у складі 

декількох національних делегацій «Балтік+» у 

відповідь на безумовне повернення Росії до 

Асамблеї.

 

 

Зеленський: Ми погоджуємо текст 

"формули Штайнмаєра" 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

Україна на лист спецпредставника від ОБСЄ 

Мартіна Сайдіка відповіла, що погоджує текст 

так званої "формули Штайнмаєра".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790958-u-pare-stvorili-neformalnu-grupu-baltik-u-vidpovid-na-povernenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790958-u-pare-stvorili-neformalnu-grupu-baltik-u-vidpovid-na-povernenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790958-u-pare-stvorili-neformalnu-grupu-baltik-u-vidpovid-na-povernenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791153-zelenskij-mi-pogodzuemo-tekst-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791153-zelenskij-mi-pogodzuemo-tekst-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791153-zelenskij-mi-pogodzuemo-tekst-formuli-stajnmaera.html


 

Виборів в ОРДЛО не буде, доки там 

російські військові — Президент 

Вибори в окремих районах Донецької та 

Луганської областей не проводитимуться, доки 

там перебуватимуть російські військові.

 

 

Том Круз зустрівся із Зеленським у Києві 

На запрошення Президента України 

Володимира Зеленського до Києва прибув 

всесвітньо відомий американський актор, 

кінорежисер і продюсер Том Круз.

 

 

ДБР порушило справу проти Луценка - за 

можливе зловживання владою 

Державне бюро розслідувань порушило 

кримінальну справу за заявою нардепа за 

фактом можливого зловживання владою 

колишнім генпрокурором Юрієм Луценком.

 

 

Макрон зустрівся із Сенцовим ФОТО 

Президент Франції Еммануель Макрон 

відзначив внесок колишнього політв'язня 

Кремля українського режисера Олега Сенцова 

в утвердженні цінностей свободи.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791187-viboriv-v-ordlo-ne-bude-doki-tam-rosijski-vijskovi-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791187-viboriv-v-ordlo-ne-bude-doki-tam-rosijski-vijskovi-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791187-viboriv-v-ordlo-ne-bude-doki-tam-rosijski-vijskovi-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2790610-tom-kruz-zustrivsa-iz-zelenskim-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2790610-tom-kruz-zustrivsa-iz-zelenskim-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790943-dbr-porusilo-spravu-proti-lucenka-za-mozlive-zlovzivanna-vladou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790943-dbr-porusilo-spravu-proti-lucenka-za-mozlive-zlovzivanna-vladou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790943-dbr-porusilo-spravu-proti-lucenka-za-mozlive-zlovzivanna-vladou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2791023-makron-zustrivsa-iz-sencovim-ce-velikij-evropeec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2791023-makron-zustrivsa-iz-sencovim-ce-velikij-evropeec.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Меркель призначила уповноваженого щодо 

газового транзиту Україною 

Федеральний канцлер Ангела Меркель 

призначила графа Вальдерзеє уповноваженим 

уряду ФРН щодо забезпечення газового 

транзиту Україною.

 

 

Білорусь закликає долучити США до 

переговорів щодо Донбасу 

Білорусь знову закликала долучити Сполучені 

Штати Америки до врегулювання ситуації на 

сході України.

 

 

Конгрес США вимагає від Джуліані 

документи щодо України 

Керівники трьох комітетів Палати 

представників США вимагають від адвоката 

президента США Дональда Трампа Рудольфа 

Джуліані надати їм всі матеріали стосовно 

можливого тиску адміністрації Трампа на 

українську владу.

 

 

ПАРЄ має сприяти визволенню українських 

політв'язнів – німецький депутат 

Парламентська асамблея Ради Європи має 

сприяти процесу визволення українських 

політв'язнів, які утримуються в Росії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790588-merkel-priznacila-upovnovazenogo-sodo-gazovogo-tranzitu-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790588-merkel-priznacila-upovnovazenogo-sodo-gazovogo-tranzitu-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790588-merkel-priznacila-upovnovazenogo-sodo-gazovogo-tranzitu-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791158-bilorus-zaklikae-doluciti-ssa-do-peregovoriv-sodo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791158-bilorus-zaklikae-doluciti-ssa-do-peregovoriv-sodo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791158-bilorus-zaklikae-doluciti-ssa-do-peregovoriv-sodo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790744-kongres-ssa-vimagae-vid-dzuliani-dokumenti-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790744-kongres-ssa-vimagae-vid-dzuliani-dokumenti-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2790744-kongres-ssa-vimagae-vid-dzuliani-dokumenti-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790728-pare-mae-spriati-vizvolennu-ukrainskih-politvazniv-nimeckij-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790728-pare-mae-spriati-vizvolennu-ukrainskih-politvazniv-nimeckij-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790728-pare-mae-spriati-vizvolennu-ukrainskih-politvazniv-nimeckij-deputat.html


 

Російська пропаганда подає Медведчука як 

єдиного конкурента Зеленського 

Проросійського політика, кума президента РФ 

Віктора Медведчука хочуть зробити єдиним 

реальним та значущим конкурентом 

Президента України Володимира Зеленського.

 

БЕЗПЕКА 

 

У Мінську домовилися про розведення 

військ у Петрівському та Золотому 

На переговорах у Мінську досягнуто 

домовленостей про початок розведення сил у 

Петрівському та Золотому.

 

 

Особливий статус Донбасу: Зеленський 

заявляє, що капітуляції немає і ніколи не 

буде 

Верховна Рада розробить новий закон про 

особливий порядок місцевого самоврядування 

в окремих районах Донецької та Луганської 

областей.

 

 

У Порошенка назвали "планом Путіна" 

погодження "формули Штайнмаєра" 

У попередні роки нам вдавалося не потрапити 

в пастку Кремля. Тепер нас туди затягують.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791136-rosijska-propaganda-podae-medvedcuka-ak-edinogo-konkurenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791136-rosijska-propaganda-podae-medvedcuka-ak-edinogo-konkurenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791136-rosijska-propaganda-podae-medvedcuka-ak-edinogo-konkurenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791167-u-minsku-domovilisa-pro-rozvedenna-vijsk-u-petrivskomu-ta-zolotomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791167-u-minsku-domovilisa-pro-rozvedenna-vijsk-u-petrivskomu-ta-zolotomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791167-u-minsku-domovilisa-pro-rozvedenna-vijsk-u-petrivskomu-ta-zolotomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791178-osoblivij-status-donbasu-zelenskij-zaavlae-so-kapitulacii-nemae-i-nikoli-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791178-osoblivij-status-donbasu-zelenskij-zaavlae-so-kapitulacii-nemae-i-nikoli-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791178-osoblivij-status-donbasu-zelenskij-zaavlae-so-kapitulacii-nemae-i-nikoli-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791178-osoblivij-status-donbasu-zelenskij-zaavlae-so-kapitulacii-nemae-i-nikoli-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791176-u-porosenka-nazvali-planom-putina-pogodzenna-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791176-u-porosenka-nazvali-planom-putina-pogodzenna-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791176-u-porosenka-nazvali-planom-putina-pogodzenna-formuli-stajnmaera.html


 

Окупанти гатили з забороненої зброї під 

Новолуганським і Південним 

Російські окупаційні війська з початку доби 8 

разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, 

зокрема й із заборонених мінометів калібру 82 

мм.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський каже, що ніколи не зустрічався і 

не розмовляв із Джуліані 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що ніколи не зустрічався і не мав телефонних 

розмов із адвокатом президента США 

Рудольфом Джуліані.

 

 

Україна підтвердила дозвіл Польщі на 

проведення ексгумації 

Україна і Польща відновлюють співпрацю 

щодо вшанування жертв воєн і політичних 

репресій.

  

 

Разумков підтвердив, що йде з посади 

голови партії "Слуга народу" 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підтвердив інформацію про те, що залишить 

посаду голови партії "Слуга народу".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791191-okupanti-gatili-z-zaboronenoi-zbroi-pid-novoluganskim-i-pivdennim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791191-okupanti-gatili-z-zaboronenoi-zbroi-pid-novoluganskim-i-pivdennim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791191-okupanti-gatili-z-zaboronenoi-zbroi-pid-novoluganskim-i-pivdennim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791183-zelenskij-kaze-so-nikoli-ne-zustricavsa-i-ne-rozmovlav-iz-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791183-zelenskij-kaze-so-nikoli-ne-zustricavsa-i-ne-rozmovlav-iz-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791183-zelenskij-kaze-so-nikoli-ne-zustricavsa-i-ne-rozmovlav-iz-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791156-ukraina-pidtverdila-dozvil-polsi-na-provedenna-eksgumacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791156-ukraina-pidtverdila-dozvil-polsi-na-provedenna-eksgumacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791156-ukraina-pidtverdila-dozvil-polsi-na-provedenna-eksgumacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790781-razumkov-pidtverdiv-so-jde-z-posadi-golovi-partii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790781-razumkov-pidtverdiv-so-jde-z-posadi-golovi-partii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790781-razumkov-pidtverdiv-so-jde-z-posadi-golovi-partii-sluga-narodu.html


 

Президент призначив свого уповноваженого 

із земельних питань 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Романа Лещенка уповноваженим із земельних 

питань.

 

 

Данилюк заявив, що пішов у відставку 

через чужі "підкилимні ігри" 

Олександр Данилюк стверджує, що подав у 

відставку з посади секретаря Ради нацбезпеки і 

оборони, оскільки не хоче брати участі у 

"підкилимних іграх". 

 

 

У МОЗ спростовують призначення блогера 

заступником міністра: Це 100% фейк 

У Міністерстві охорони здоров'я спростовують 

поширену інформацію у деяких ЗМІ щодо 

можливого призначення одеського блогера 

Сергія Діброва заступником міністра і 

запевняють, що цю кандидатуру не призначать 

на жодну посаду у відомстві.

 

 

Комітет Ради рекомендує утворити ТСК з 

питань ветеранів 

Комітет з питань Регламенту, депутатської 

етики та організації роботи Верховної Ради 

рекомендує парламенту включити до порядку 

денного й ухвалити проєкт постанови 2153 про 

утворення Тимчасової спеціальної комісії з 

правового статусу ветеранів війни.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791063-prezident-priznaciv-svogo-upovnovazenogo-iz-zemelnih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791063-prezident-priznaciv-svogo-upovnovazenogo-iz-zemelnih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791063-prezident-priznaciv-svogo-upovnovazenogo-iz-zemelnih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791041-daniluk-zaaviv-so-pisov-u-vidstavku-cerez-cuzi-pidkilimni-igri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791041-daniluk-zaaviv-so-pisov-u-vidstavku-cerez-cuzi-pidkilimni-igri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791041-daniluk-zaaviv-so-pisov-u-vidstavku-cerez-cuzi-pidkilimni-igri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790803-u-moz-sprostovuut-priznacenna-blogera-zastupnikom-ministra-ce-100-fejk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790803-u-moz-sprostovuut-priznacenna-blogera-zastupnikom-ministra-ce-100-fejk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2790803-u-moz-sprostovuut-priznacenna-blogera-zastupnikom-ministra-ce-100-fejk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791072-komitet-radi-rekomendue-utvoriti-tsk-z-pitan-veteraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791072-komitet-radi-rekomendue-utvoriti-tsk-z-pitan-veteraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791072-komitet-radi-rekomendue-utvoriti-tsk-z-pitan-veteraniv.html


ЕКОНОМІКА 

 

Енергоатом назвав пріоритетні проєкти 

інвестпрограм на 2020 рік 

У ДП НАЕК "Енергоатом" обговорили проєкти 

інвестпрограм АЕС і каскаду ГЕС-ГАЕС на 

2020 рік. 

 

 

Держборг України за місяць зменшився на 

$0,5 мільярда 

Державний та гарантований державою борг 

України за серпень скоротився у гривневому 

еквіваленті на 0,51 млрд грн, а у доларовому - 

на 0,5 млрд дол. США.

 

 

Укроборонпром хоче скоротити кількість 

спецекспортерів зброї 

Експортну функцію Укроборонпрому 

необхідно зробити ефективнішою, прибравши 

внутрішню конкуренцію між підприємствами, 

які мають спеціальну експортну ліцензію. 

 

Фактична зарплата в агросекторі втричі 

вища за статистичну - експерти 

Згідно статистичних даних Державної служби 

зайнятості, середня зарплата аграрія становить 

5 984 грн, в порівнянні з даними роботодавців 

це майже втричі менше.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791131-energoatom-nazvav-prioritetni-proekti-investprogram-na-2020-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791131-energoatom-nazvav-prioritetni-proekti-investprogram-na-2020-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791131-energoatom-nazvav-prioritetni-proekti-investprogram-na-2020-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791122-derzborg-ukraini-za-misac-zmensivsa-na-05-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791122-derzborg-ukraini-za-misac-zmensivsa-na-05-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791122-derzborg-ukraini-za-misac-zmensivsa-na-05-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791035-ukroboronprom-hoce-skorotiti-kilkist-speceksporteriv-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791035-ukroboronprom-hoce-skorotiti-kilkist-speceksporteriv-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791035-ukroboronprom-hoce-skorotiti-kilkist-speceksporteriv-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791103-fakticna-zarplata-v-agrosektori-vtrici-visa-za-statisticnu-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791103-fakticna-zarplata-v-agrosektori-vtrici-visa-za-statisticnu-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791103-fakticna-zarplata-v-agrosektori-vtrici-visa-za-statisticnu-eksperti.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ПЕН-Конгрес розпочався флешмобом на 

підтримку заручника "ДНР" журналіста 

Асєєва 

85-ий Міжнародний ПЕН-Конгрес розпочався 

у Манілі на Філіппінах флешмобом на 

підтримку українського журналіста і блогера 

Станіслава Асєєва, який понад два перебуває у 

полоні "ДНР".

 

 

Окупанти засудили до 11 років жінку з 

Горлівки за "шпигунство на СБУ" 

Мешканка Горлівки Марина Чуйкова 

засуджена "судом "ДНР" до 11 років 

позбавлення волі за проукраїнські погляди.

 

 

В Україні понад 33 тисячі дітей мають 

статус постраждалих унаслідок воєнних дій 

Статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, на 

сьогодні мають понад 33 тисячі дітей.

 

Блогер Мемедеминов виступив у суді РФ з 

останнім словом — завтра вирок 

У вівторок в окружному військовому суді в м. 

Ростові-на-Дону цивільний журналіст Наріман 

Мемедемінов, виступаючи з останнім словом, 

звернувся до колег "не залишати цей процес".
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд відмовився заарештувати Вілкула 

Дніпровський апеляційний суд відмовив 

прокуратурі в задоволенні відповідного 

клопотання про зміну запобіжного заходу для 

екснардепа Олександра Вілкула зі взяття на 

поруки на взяття під варту.

 

 

Позов Коломойського щодо ПриватБанку: 

суд відклали на 8 жовтня 

Господарський суд Києва переніс на 8 жовтня 

розгляд позову колишніх акціонерів 

ПриватБанку Ігоря Коломойського і компанії 

Triantal Investments Ltd про визнання 

недійсним договору купівлі-продажу цього 

банку між Міністерством фінансів і особами, 

які були на той момент його співвласниками.

 

 

Верховний Суд поки не розглядатиме по 

суті позов Шокіна 

Верховний Суд поки не буде розглядати по 

суті позов Віктора Шокіна про поновлення на 

посаді генерального прокурора.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна–Польща: що дасть відновлення 

ексгумації АНАЛІТИКА 

Нова домовленість між Києвом і Варшавою 

знімає одну з найскладніших проблем.
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М’який жовтень та сніг у листопаді: 

прогноз погоди на осінь-2019 

Погляди аграріїв, дачників та й просто городян 

спрямовані до тих, хто здатен передбачити їх 

майбутнє - хоча б на два-три місяці

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Станція Томо-Крузівська: соцмережі 

реагують на голлівудську зірку в 

київському метро ОГЛЯД 

Голлівудський актор Том Круз прилетів до 

Києва і спустився у підземку, де його помітили 

і сфотографували пасажири.

 

У торговельних мережах виявили 

фальсифіковане масло 

Держпродспоживслужба за останній період під 

час заходів державного нагляду продовжує 

виявляти випадки реалізації фальсифікованого 

масла солодковершкового у регіонах України.

 

Буфет, душ, бібліотека: на вокзалі в Києві 

відкрили залу очікування для військових 

На першому поверсі будівлі Центрального 

вокзалу столиці відкрили залу очікування для 

військовослужбовців, яку нещодавно 

переобладнали з депутатської зали. 
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Дедалі більше українців відмовляються 

працювати у Польщі за ―мінімалку‖ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Працівники з України усвідомлюють свою 

роль на польському ринку праці і 

розраховують на адекватну їхній кваліфікації 

заробітну платню.

 

У Києві вперше представлять безпілотний 

мультикоптер Windhover 

На виставці у Києві вперше представлять 

багатофункціональний безпілотний 

мультикоптер Windhover, який викликав фурор 

у Лондоні.

 

Хто така Ярослава Магучіх? 

 вважають майбутнім української легкої 

атлетики. 

  

 

В Україні запрацював сервіс електронних 

візитівок 

В Україні запустили новий сервіс електронних 

візитівок "IT-Візитна картка".
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