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ТОП 

 

Волкер зустрічався зі співробітником 

Burisma, де працював син Байдена — ЗМІ 

Колишній спецпредставник Держдепу по 

Україні Курт Волкер зустрічався торік із 

представниками компанії Burisma, де працював 

син потенційного суперника Дональда Трампа 

на виборах президента - Джо Байдена. 

 

Джон знову хоче призупинити роботу 

парламенту 

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон має намір просити призупинити 

роботу парламенту з 8 по 14 жовтня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792160-volker-zustricavsa-zi-spivrobitnikom-burisma-de-pracuvav-sin-bajdena-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792160-volker-zustricavsa-zi-spivrobitnikom-burisma-de-pracuvav-sin-bajdena-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792160-volker-zustricavsa-zi-spivrobitnikom-burisma-de-pracuvav-sin-bajdena-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792165-dzon-znovu-hoce-prizupiniti-robotu-parlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792165-dzon-znovu-hoce-prizupiniti-robotu-parlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792165-dzon-znovu-hoce-prizupiniti-robotu-parlamentu.html


 

Зустріч у нормандському форматі 

відбудеться в Парижі — Меркель 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 

підтвердила, що зустріч у "нормандському 

форматі" відбудеться в Парижі. 

 

Північна Корея знову запустила ракети: 

тепер уже з підводного човна 

Влада Північної Кореї відзвітувала про 

успішний запуск з підводного човна новітньої 

балістичної ракети Pukguksong-3. 

 

Синоптики сказали, як довго триватиме 

бабине літо 

В Україні у четвер, 3 жовтня, хмарно, дощі 

можливі у західних і центральних областях, 

температура вдень 14-25°. 

СВІТ 

 

Трамп боїться розслідування з імпічменту – 

спікер Ненсі Пелосі 

Президент Трамп наляканий розслідуванням 

щодо імпічменту проти нього й насправді ще 

недавно не розумів, що порушував закони 

США під час розмови із Володимиром 

Зеленським. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792095-zustric-u-normandskomu-formati-vidbudetsa-v-parizi-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792095-zustric-u-normandskomu-formati-vidbudetsa-v-parizi-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792095-zustric-u-normandskomu-formati-vidbudetsa-v-parizi-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792131-pivnicna-korea-znovu-zapustila-raketi-teper-uze-z-pidvodnogo-covna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792131-pivnicna-korea-znovu-zapustila-raketi-teper-uze-z-pidvodnogo-covna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792131-pivnicna-korea-znovu-zapustila-raketi-teper-uze-z-pidvodnogo-covna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2791958-sinoptiki-skazali-ak-dovgo-trivatime-babine-lito.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2791958-sinoptiki-skazali-ak-dovgo-trivatime-babine-lito.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2791958-sinoptiki-skazali-ak-dovgo-trivatime-babine-lito.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792079-tramp-boitsa-rozsliduvanna-z-impicmentu-spiker-nensi-pelosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792079-tramp-boitsa-rozsliduvanna-z-impicmentu-spiker-nensi-pelosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792079-tramp-boitsa-rozsliduvanna-z-impicmentu-spiker-nensi-pelosi.html


 

Британський уряд оголосив нові пропозиції 

щодо угоди з Євросоюзом 

Уряд Великої Британії оприлюднив нові 

пропозиції щодо угоди з ЄС щодо Brexit, 

включаючи плани стосовно майбутнього 

ірландського кордону. 

 

Трамп не передумав зближатися з Росією: 

каже "це – розумно" 

Попри загострення політичної ситуації в США 

на тлі рішень Дональда Трампа припинити 

військову допомогу Україні, яка протистоїть 

російській агресії, глава Білого дому 

продовжує заявляти про свої наміри 

зблизитись з кремлівським керівництвом. 

 

Чорногорія підтримала євроатлантичні 

прагнення Північної Македонії 

Європейському Союзу слід якомога швидше 

розпочати перемовини про членство із 

Північною Македонією. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У розшифровці розмови Зеленського та 

Трампа відсутня частина тексту – сенатор 

У розшифровці запису телефонної розмови 

президентів України та США не передано 

мінімум 20 хвилин розмови. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792075-britanskij-urad-ogolosiv-novi-propozicii-sodo-ugodi-z-evrosouzom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792075-britanskij-urad-ogolosiv-novi-propozicii-sodo-ugodi-z-evrosouzom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792075-britanskij-urad-ogolosiv-novi-propozicii-sodo-ugodi-z-evrosouzom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792101-tramp-ne-peredumav-zblizatisa-z-rosieu-kaze-ce-rozumno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792101-tramp-ne-peredumav-zblizatisa-z-rosieu-kaze-ce-rozumno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792101-tramp-ne-peredumav-zblizatisa-z-rosieu-kaze-ce-rozumno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792115-cornogoria-pidtrimala-evroatlanticni-pragnenna-pivnicnoi-makedonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792115-cornogoria-pidtrimala-evroatlanticni-pragnenna-pivnicnoi-makedonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792115-cornogoria-pidtrimala-evroatlanticni-pragnenna-pivnicnoi-makedonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792139-u-rozsifrovci-rozmovi-zelenskogo-ta-trampa-vidsutna-castina-tekstu-senator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792139-u-rozsifrovci-rozmovi-zelenskogo-ta-trampa-vidsutna-castina-tekstu-senator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792139-u-rozsifrovci-rozmovi-zelenskogo-ta-trampa-vidsutna-castina-tekstu-senator.html


 

Лавров назвав "формулу Штайнмайера" 

компромісним рішенням з досягнення миру 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 

заявив, що альтернативи варіантів для 

мінських угод немає, а "формула 

Штайнмайера" є компромісним рішенням з 

досягнення миру на Донбасі. 

 

Канадська діаспора закликала Зеленського 

роз’яснити ―формулу Штайнмайєра‖ 

Діаспора Канади просить президента 

Володимира Зеленського запевнити світ у 

тому, що незалежність та територіальна 

цілісність України не підлягають обговоренню. 

 

Небезпеку для України становить не 

формула, а тиск зовнішніх суб’єктів – 

експерт 

Реальну небезпеку для України може в даний 

момент становити тиск з боку зовнішніх 

суб’єктів, а не «формула Штайнмаєра» як така. 

 

Адвокат Трампа представив записи, де 

Шокін скаржився на тиск з боку США 

Особистий адвокат президента США Руді 

Джуліані повідомив, що має підтвердження від 

колишнього генпрокурора України Віктора 

Шокіна, що йому начебто натякнули в 

Посольстві США припинити розслідування, де 

фігурувало прізвище Гантера Байдена. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792134-lavrov-nazvav-formulu-stajnmajera-kompromisnim-risennam-z-dosagnenna-miru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792134-lavrov-nazvav-formulu-stajnmajera-kompromisnim-risennam-z-dosagnenna-miru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792134-lavrov-nazvav-formulu-stajnmajera-kompromisnim-risennam-z-dosagnenna-miru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2792087-kanadska-diaspora-zaklikala-zelenskogo-rozasniti-formulu-stajnmajera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2792087-kanadska-diaspora-zaklikala-zelenskogo-rozasniti-formulu-stajnmajera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2792087-kanadska-diaspora-zaklikala-zelenskogo-rozasniti-formulu-stajnmajera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792081-nebezpeku-dla-ukraini-stanovit-ne-formula-a-tisk-zovnisnih-subektiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792081-nebezpeku-dla-ukraini-stanovit-ne-formula-a-tisk-zovnisnih-subektiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792081-nebezpeku-dla-ukraini-stanovit-ne-formula-a-tisk-zovnisnih-subektiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792081-nebezpeku-dla-ukraini-stanovit-ne-formula-a-tisk-zovnisnih-subektiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792156-advokat-trampa-predstaviv-zapisi-de-sokin-skarzivsa-na-tisk-z-boku-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792156-advokat-trampa-predstaviv-zapisi-de-sokin-skarzivsa-na-tisk-z-boku-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792156-advokat-trampa-predstaviv-zapisi-de-sokin-skarzivsa-na-tisk-z-boku-ssa.html


 

Вплив Коломойського на владу погіршить 

зв'язки України із Заходом — Пайфер 

Експосол США в Україні (1998-2000 рр.) 

Стівен Пайфер звернув увагу на 

неприйнятність будь-якого впливу олігарха 

Ігоря Коломойського на рішення нинішнього 

державного керівництва України. 

 

У Штатах назвали найважливіші реформи 

для економіки України 

Головні зусилля нового уряду в Україні в 

контексті реформ наразі зосереджені, головним 

чином, на встановленні ринку приватної землі 

й реструктуризації державних активів, хоча 

робота не припиняється й на інших напрямах. 

УКРАЇНА 

 

Підписаний ―Штайнмаєр‖: суспільство 

вимагає відповідей — Президент заспокоює 

Одне із ключових на сьогодні питань: як надалі 

розвиватимуться події? 

 

Маркарова заперечила, що може очолити 

Нацбанк 

Міністр фінансів України Оксана Маркарова 

заперечила, що може очолити Національний 

банк України. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792097-vpliv-kolomojskogo-na-vladu-pogirsit-zvazki-ukraini-iz-zahodom-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792097-vpliv-kolomojskogo-na-vladu-pogirsit-zvazki-ukraini-iz-zahodom-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792097-vpliv-kolomojskogo-na-vladu-pogirsit-zvazki-ukraini-iz-zahodom-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792146-u-statah-nazvali-najvazlivisi-reformi-dla-ekonomiki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792146-u-statah-nazvali-najvazlivisi-reformi-dla-ekonomiki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792146-u-statah-nazvali-najvazlivisi-reformi-dla-ekonomiki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792014-pidpisanij-stajnmaer-suspilstvo-vimagae-vidpovidej-prezident-zaspokoue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792014-pidpisanij-stajnmaer-suspilstvo-vimagae-vidpovidej-prezident-zaspokoue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792014-pidpisanij-stajnmaer-suspilstvo-vimagae-vidpovidej-prezident-zaspokoue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792063-markarova-zaperecila-so-moze-ocoliti-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792063-markarova-zaperecila-so-moze-ocoliti-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792063-markarova-zaperecila-so-moze-ocoliti-nacbank.html


 

Ескалація на Донбасі: 30 обстрілів, один 

поранений 

2 жовтня збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 30 разів порушили 

режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

3 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні національне свято в Німеччині – День 

німецької єдності. 

 

У Британії діагностували перший випадок 

психозу через Brexit 

У Великій Британії діагностували перший 

випадок гострого психічного розладу, що 

спровокований стресом, викликаним 

результатами референдуму щодо Brexit. 

 

У Австралії розробили гру, яка визначає 

психічні проблеми у людей 

Австралійські науковці розробили 

комп’ютерну гру, спроможну визначати 

психічні проблеми гравців. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2792144-eskalacia-na-donbasi-30-obstriliv-odin-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2792144-eskalacia-na-donbasi-30-obstriliv-odin-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2792144-eskalacia-na-donbasi-30-obstriliv-odin-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791450-3-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791450-3-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792117-u-britanii-diagnostuvali-persij-vipadok-psihozu-cerez-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792117-u-britanii-diagnostuvali-persij-vipadok-psihozu-cerez-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792117-u-britanii-diagnostuvali-persij-vipadok-psihozu-cerez-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2792158-u-avstralii-rozrobili-gru-aka-viznacae-psihicni-problemi-u-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2792158-u-avstralii-rozrobili-gru-aka-viznacae-psihicni-problemi-u-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2792158-u-avstralii-rozrobili-gru-aka-viznacae-psihicni-problemi-u-ludej.html


 

BMW одночасно представив одразу чотири 

нові моделі 

Німецький автовиробник BMW представив 

чотири моделі автомобілів - кросовер BMW X5 

і крос-купе X6 у версіях M і M Competition. 

 

Microsoft представив смартфон-книжку із 

двома екранами на Android 

На презентації в Нью-Йорку Microsoft 

представила смартфон Surface Duo з двома 

окремими екранами, які можна розгортати на 

360°. 

 

3 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Михайла Чернігівського; куди вітер 

дме, куди голуб лапку кладе, та де шукати 

спільну мову. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2792132-bmw-odnocasno-predstaviv-odrazu-cotiri-novi-modeli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2792132-bmw-odnocasno-predstaviv-odrazu-cotiri-novi-modeli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2792132-bmw-odnocasno-predstaviv-odrazu-cotiri-novi-modeli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2792140-microsoft-predstaviv-smartfonknizku-iz-dvoma-ekranami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2792140-microsoft-predstaviv-smartfonknizku-iz-dvoma-ekranami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2792140-microsoft-predstaviv-smartfonknizku-iz-dvoma-ekranami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2791473-3-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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