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ТОП 

 

Адміністрація Трампа схвалила продаж 

Україні нової партії Javelin – ЗМІ 

Державний департамент і Конгрес США 

завершили необхідні процедури для продажу 

Україні нової партії протитанкових систем 

Javelin. 

 

Волкер виступить перед Конгресом США 

щодо розслідування імпічменту 

Колишній високопоставлений дипломат 

Держдепартаменту США, який безпосередньо 

займався українським питанням, Курт Волкер, 

планує вже цього четверга свідчити в Палаті 

представників у розслідуванні з імпічменту 

президента. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791291-administracia-trampa-shvalila-prodaz-ukraini-novoi-partii-javelin-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791291-administracia-trampa-shvalila-prodaz-ukraini-novoi-partii-javelin-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791291-administracia-trampa-shvalila-prodaz-ukraini-novoi-partii-javelin-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791295-volker-vistupit-pered-kongresom-ssa-sodo-rozsliduvanna-impicmentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791295-volker-vistupit-pered-kongresom-ssa-sodo-rozsliduvanna-impicmentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791295-volker-vistupit-pered-kongresom-ssa-sodo-rozsliduvanna-impicmentu.html


 

Північна Корея знову запустила ракети у 

Японське море 

Північна Корея вранці в середу, 2 жовтня, 

провела запуск невпізнаних снарядів у 

напрямку Японського моря. 

 

Синоптики обіцяють ще кілька "літніх" 

днів, потім - похолодання 

В Україні у середу опади не очікуються, 

температура вдень 18-23°, на Закарпатті та 

Прикарпатті до 26°. 

СВІТ 

 

Протести проти уряду в Іраку забрали 

життя 2 осіб, ще близько 200 поранені 

Через сутички між іракськими силами безпеки 

та антиурядовими демонстрантами 2 особи 

загинули, ще близько 200 були поранені. 

 

Прем'єру Румунії загрожує відставка 

Депутати парламенту Румунії від опозиційних 

партій зареєстрували законопроєкт про вотум 

недовіри уряду під керівництвом Віорики 

Денчіле. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791307-pivnicna-korea-znovu-zapustila-raketi-u-aponske-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791307-pivnicna-korea-znovu-zapustila-raketi-u-aponske-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791307-pivnicna-korea-znovu-zapustila-raketi-u-aponske-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2791220-sinoptiki-obicaut-se-kilka-litnih-dniv-potim-poholodanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2791220-sinoptiki-obicaut-se-kilka-litnih-dniv-potim-poholodanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2791220-sinoptiki-obicaut-se-kilka-litnih-dniv-potim-poholodanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791274-protesti-proti-uradu-v-iraku-zabrali-zitta-2-osib-se-blizko-200-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791274-protesti-proti-uradu-v-iraku-zabrali-zitta-2-osib-se-blizko-200-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791274-protesti-proti-uradu-v-iraku-zabrali-zitta-2-osib-se-blizko-200-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791289-premeru-rumunii-zagrozue-vidstavka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791289-premeru-rumunii-zagrozue-vidstavka.html


 

У МЗС Туреччини розкритикували заяву 

Макрона у ПАРЄ 

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу 

різко розкритикував заяву Президента Франції 

Емануеля Макрона про свободу слова у 

Туреччині, також нагадав про зустріч 

президента Франції з представниками 

YPG/PKK, які у Туреччині визнано 

терористичними. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Геращенко: Зустріч в нормандському 

форматі відбудеться в найнесприятливіших 

умовах 

Майбутня зустріч в нормандському форматі 

відбудеться в найнесприятливіших для 

України умовах. 

 

В МЗС Росії прокоментували "формулу 

Штайнмаєра" 

У Міністерстві закордонних справ Росії 

позитивно оцінили узгодження так званої 

"формули Штайнмаєра" на Мінських 

переговорах щодо Донбасу. 

 

Держдепартамент США у середу проведе 

брифінг щодо України 

Генеральний інспектор Держдепартаменту 

США Стів Лінік у середу проведе брифінг для 

співробітників декількох комітетів Палати 

представників і Сенату США про документи, 

пов'язані з Держдепартаментом та Україною. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791264-u-mzs-tureccini-rozkritikuvali-zaavu-makrona-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791264-u-mzs-tureccini-rozkritikuvali-zaavu-makrona-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791264-u-mzs-tureccini-rozkritikuvali-zaavu-makrona-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791253-gerasenko-zustric-v-normandskomu-formati-vidbudetsa-v-najnespriatlivisih-umovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791253-gerasenko-zustric-v-normandskomu-formati-vidbudetsa-v-najnespriatlivisih-umovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791253-gerasenko-zustric-v-normandskomu-formati-vidbudetsa-v-najnespriatlivisih-umovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791253-gerasenko-zustric-v-normandskomu-formati-vidbudetsa-v-najnespriatlivisih-umovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791299-v-mzs-rosii-prokomentuvali-formulu-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791299-v-mzs-rosii-prokomentuvali-formulu-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791299-v-mzs-rosii-prokomentuvali-formulu-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791278-derzdepartament-ssa-provede-brifing-sodo-ukraini-u-seredu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791278-derzdepartament-ssa-provede-brifing-sodo-ukraini-u-seredu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791278-derzdepartament-ssa-provede-brifing-sodo-ukraini-u-seredu.html


 

У Штатах розповіли, чого очікують західні 

інвестори від нової влади в Україні 

Американські інвестори мають оптимістичні 

погляди на те, щоби розширити свою 

діяльність в Україні після приходу нової влади 

в Офіс Президента, Верховну Раду й уряд, 

оскільки сподіваються на швидкі зміни на 

ринку землі, у приватизації й подоланні 

корупції. 

 

Парламент Нідерландів хоче розслідувати 

роль України у катастрофі MH17 

У Нідерландах більшість у Палаті 

представників хоче дослідити роль України у 

трагедії MH17. 

 

У Курца є 3 варіанти коаліції, для України 

кращий варіант із "Зеленими" – експерт 

Перед очільником "Австрійської народної 

партії" Себастіана Курца наразі стоять три 

варіанти утворення коаліції – з Партією 

свободи, з Соціал-демократичної партією та 

"Зеленими", останній варіант є найкращим з 

української точки зору. 

 

Прем'єр Естонії назвав плани українських 

реформ "вражаючими" 

Прем'єр-міністр Юрі Ратас подзвонив 

українському колезі Олексію Гончаруку, щоб 

підтвердити, що Естонія продовжує 

підтримувати реформи, що проводяться 

Україною, її суверенітет та територіальну 

цілісність. 

 

Світовий банк представив пріоритетні 

напрями реформи освіти в Україні 

Світовий банк презентував звіт «Дослідження 

сфери освіти в Україні: до більшої 

результативності, справедливості та 

ефективності», де представив 5 пріоритетних 

напрямів подальшого реформування освіти в 

Україні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791321-u-statah-rozpovili-cogo-ocikuut-zahidni-investori-vid-novoi-vladi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791321-u-statah-rozpovili-cogo-ocikuut-zahidni-investori-vid-novoi-vladi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791321-u-statah-rozpovili-cogo-ocikuut-zahidni-investori-vid-novoi-vladi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791255-parlament-niderlandiv-hoce-rozsliduvati-rol-ukraini-u-katastrofi-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791255-parlament-niderlandiv-hoce-rozsliduvati-rol-ukraini-u-katastrofi-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791255-parlament-niderlandiv-hoce-rozsliduvati-rol-ukraini-u-katastrofi-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791283-u-kurca-e-3-varianti-koalicii-dla-ukraini-krasij-variant-iz-zelenimi-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791283-u-kurca-e-3-varianti-koalicii-dla-ukraini-krasij-variant-iz-zelenimi-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791283-u-kurca-e-3-varianti-koalicii-dla-ukraini-krasij-variant-iz-zelenimi-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791241-premer-estonii-nazvav-plani-ukrainskih-reform-vrazaucimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791241-premer-estonii-nazvav-plani-ukrainskih-reform-vrazaucimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791241-premer-estonii-nazvav-plani-ukrainskih-reform-vrazaucimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791266-svitovij-bank-predstaviv-prioritetni-naprami-reformi-osviti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791266-svitovij-bank-predstaviv-prioritetni-naprami-reformi-osviti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791266-svitovij-bank-predstaviv-prioritetni-naprami-reformi-osviti-v-ukraini.html


УКРАЇНА 

 

Міносвіти шукає полярників у 25-ту за 

рахунком українську антарктичну 

експедицію 

Національний антарктичний науковий центр 

МОН 1 жовтня оголосив конкурс з відбору 

учасників 25-ї Української антарктичної 

експедиції на 2020-2021 роки. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти відкрили вогонь на ділянках 

розведення сил під Золотим та Богданівкою 

Збройні формування Російської Федерації та її 

найманці за минулу добу 13 разів порушили 

режим припинення вогню. 

 

Окупанти досі не пустили спостерігачів 

ОБСЄ до камери в Петрівському 

Доступ СММ ОБСЄ на окупованій частині 

Донбасу залишався у понеділок обмеженим, 

зокрема на блокпостах російських збройних 

формувань неподалік від н.п. 

Верхньошироківське, Шевченко, а також у 

районі Петрівського, де має відбутися 

розведення сил. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, в день народження Махатми Ганді, 

світове співтовариство відзначає Міжнародний 

день ненасильства. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2791301-minosviti-sukae-polarnikiv-u-25tu-za-rahunkom-ukrainsku-antarkticnu-ekspediciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2791301-minosviti-sukae-polarnikiv-u-25tu-za-rahunkom-ukrainsku-antarkticnu-ekspediciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2791301-minosviti-sukae-polarnikiv-u-25tu-za-rahunkom-ukrainsku-antarkticnu-ekspediciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2791301-minosviti-sukae-polarnikiv-u-25tu-za-rahunkom-ukrainsku-antarkticnu-ekspediciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791319-na-donbasi-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791319-na-donbasi-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791319-na-donbasi-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791248-bojoviki-dosi-ne-pustili-sposterigaciv-obse-do-kameri-v-petrivskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791248-bojoviki-dosi-ne-pustili-sposterigaciv-obse-do-kameri-v-petrivskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791248-bojoviki-dosi-ne-pustili-sposterigaciv-obse-do-kameri-v-petrivskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2790693-2-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2790693-2-zovtna-pamatni-dati.html


 

Німецький режисер: Мене захоплюють 

українці, які будують в Україні демократію 

«Покоління Майдану» - це люди, які 

опинилися в політиці після Революції Гідності 

та щиро намагалися будувати демократію та 

робити рух назустріч Європі попри подекуди 

відвертий супротив. 

 

У Туреччині запроваджують авіаполіцію 

У всіх літаках турецьких авіакомпаній 

літатимуть поліціянти, які відповідатимуть за 

безпеку й порядок у літаках під час польоту, 

запобігатимуть викраденню літаків чи будь-

яким іншим інцидентам на борту. 

 

2 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Трохима; повз кого щастя не 

проходить мимо, чим нині надихатися, а що 

варто ділити на два 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2791285-nimeckij-reziser-mene-zahopluut-ukrainci-aki-buduut-v-ukraini-demokratiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2791285-nimeckij-reziser-mene-zahopluut-ukrainci-aki-buduut-v-ukraini-demokratiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2791285-nimeckij-reziser-mene-zahopluut-ukrainci-aki-buduut-v-ukraini-demokratiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2791315-u-tureccini-zaprovadzuut-aviapoliciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2791315-u-tureccini-zaprovadzuut-aviapoliciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2790707-2-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2790707-2-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

