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ТОП 

 

Зеленський звернувся до 

протестувальників: Я ніколи не здам 

Україну! 

Президент Володимир Зеленський закликає 

протестувальників "не піддватись на 

маніпуляції і провокації", а також запевняє, що 

ніколи не здасть інтереси країни.

 

 

Євросоюз оприлюднив візові правила для 

жителів окупованого Донбасу 

росоюз оприлюднив правила подання 

документів на оформлення Шенгенських віз 

для жителів непідконтрольних уряду районів 

Донецької та Луганської областей України, а 

також …
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США продовжуватимуть військову 

підтримку України — конгресмен 

США і надалі надаватимуть військову, 

фінансову та економічну допомогу Україні у 

світлі продовження російської агресії проти 

України.

 

 

ЄС назвав умови, за яких можливі вибори 

на Донбасі ЗАЯВА 

Народний депутат Олексій Гончаренко 

надіслав депутатський запит на ім'я керівника 

Офісу Президента Андрія Богдана, в якому 

просить надати стенограми всіх телефонних 

розмов між президентами України та РФ.

 

 

Чубаров виклав дані про учасників 

―кримського форуму‖ у Стамбулі 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров виклав дані про учасників 

провокативного т.зв. “Турецько-кримського 

економічного форуму”, який відбувся в 

стамбульському готелі Polat Renaissance Hotel.

 

В Україні будуватимуть бетонні дороги за 

прикладом Білорусі — Криклій 

У найближчі 5 років в Україні будуватимуть 

автошляхи із застосуванням сучасних 

технологій, серед яких і цементобетонні 

дороги за прикладом Білорусі.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Трамп відкрито закликав Китай і Україну 

почати слідство проти Байденів 

Попри політичне загострення в США у зв'язку 

з можливим тиском президента Трампа на нове 

керівництво України щодо початку 

розслідування проти родини Байденів, глава 

Білого дому неочікувано виступив з відкритим 

закликом про це перед журналістами.

 

 

У Лукашенка розкрили деталі майбутніх 

переговорів із Зеленським 

езидент Білорусі Олександр Лукашенко 

обговорить з Президентом України 

Володимиром Зеленським актуальний стан і 

перспективи розвитку українсько-білоруського 

співробітництва в різних сферах на 

економічному форумі в Житомирі.

 

 

Генсек РЄ розкритикувала проєкт змін 

судової реформи в Україні 

У Раді Європи занепокоєні щодо законодавчих 

пропозицій із проведення судової реформи в 

Україні, які можуть обмежити незалежність 

судочинства.

 

 

Україна не повинна погоджуватися з 

російськими вимогами щодо виборів на 

Донбасі – діаспора в США 

Український конґресовий комітет Америки 

(УККА) вважає, що Україна не повинна 

погоджуватися з російськими вимогами щодо 

українських виборів на тимчасово окупованій 

Росією частині Донбасу, та закликає уряд 

України до ясності й прозорості стостовно угод 

про вибори на згаданих територіях.
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Джуліані зустрічався з Манафортом: 

підозрює "втручання України" у вибори в 

США - ЗМІ 

Особистий адвокат президента США Руді 

Джуліані протягом останніх місяців кілька 

разів контактував із ув'язненим екс-головою 

президентської кампанії Дональда Трампа 

Полом Манафортом через адвоката 

федеральної в'язниці.

 

 

Трамп тиснув на Зеленського через Пенса — 

WP 

Президент США Дональд Трамп неодноразово 

просив віцепрезидента Майка Пенса натиснути 

на українського главу держави Володимира 

Зеленського для отримання компрометуючої 

інформації щодо ексвіцепрезидента США Джо 

Байдена.

 

 

Волкер переконував Трампа у надійності 

Зеленського — Bloomberg 

Колишній спецпредставник Держдепу з питань 

України Курт Волкер прагнув від початку 

змінити враження президента США Дональда 

Трампа та його адвоката Руді Джуліані про те, 

що новий Президент України Володимир 

Зеленський є ненадійним союзником.

 

БЕЗПЕКА 

 

Війська РФ на Донбасі імітують відведення, 

маскуючи ―Гради‖ і ―Гвоздики‖ 

З 1 жовтня російські окупаційні війська 

розпочали маскування артилерійського 

озброєння на передових позиціях з’єднань і 

частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
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Правила перетину лінії розмежування 

змінюються вже цього місяця 

Відповідно постанови Кабміну 29 жовтня 

набирає чинності порядок перетинання лінії 

розмежування на ТОТ у Донецькій та 

Луганській областях.

 

 

Безпековий форум у Варшаві: Україна 

надала докази діяльності військ РФ на 

Донбасі ФОТО 

Представники міністерства оборони України 

поінформували західних союзників під час 

Варшавського безпекового форуму про 

актуальну ситуацію в зоні проведення Операції 

Об’єднаних сил (ООС) і роль у цьому Росії та її 

окупаційних сил.

 

 

Українці Австралії закликають Зеленського 

відстоювати «червоні лінії» щодо виборів на 

Донбасі та НАТО і ЄС 

Українці Австралії закликають президента 

України Володимира Зеленського чітко 

відстоювати «червоні лінії» у питаннях виборів 

на Донбасі, курсу України в НАТО і ЄС, 

антиросійських санкцій тощо.

 

 

Військові не підтримують розведення військ 

на Донбасі — екссекретар РНБО 

Військові наразі не мають довіри до поспішних 

рішень влади та вважають розведення військ 

поблизу Станиці, Золотого та Петрівського 

небезпечним, адже воно відбувається в 

осінньо-зимовий період та призведе до 

збільшення “сірої зони”.
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УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив нового секретаря 

РНБО 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Олексія Данілова секретарем Ради 

національної безпеки і оборони України.

 

 

Парламент ухвалив закон про дезертирство 

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє 

виключати дезертирів із лав Збройних сил.

 

 

Главі ОП подали запит про надання 

стенограм розмов Зеленського і Путіна 

Народний депутат Олексій Гончаренко 

надіслав депутатський запит на ім'я керівника 

Офісу Президента Андрія Богдана, в якому 

просить надати стенограми всіх телефонних 

розмов між президентами України та РФ.

 

 

Богдан має піти у відставку — Данилюк 

Останньою краплею, яка спричинила відставку 

Олександра Данилюка з посади секретаря 

РНБО, стала ситуація з ПриватБанком та вплив 

Андрія Богдана, який був адвокатом Ігоря 

Коломойського, на президента.
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Рада заборонила іноземцям бути 

власниками цифрового провайдера 

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення 

змін до деяких законів України щодо 

забезпечення прозорості власності провайдерів 

програмної послуги багатоканальних 

цифрових ефірних телемереж із 

загальнонаціональним покриттям”.

 

 

Байденгейт: Порошенко заперечує, що 

просив Шокіна закрити справу Burisma 

П'ятий президент України Петро Порошенко 

заперечив, що давав вказівку закрити справу 

компанії Burisma, членом ради директорів якої 

був Гантер Байден – син колишнього 

віцепрезидента США і потенційного кандидата 

у президенти Сполучених Штатів Джо 

Байдена.

 

 

Закон про столицю, який планує прийняти 

Рада, перетворить КМДА на аналог 

прокуратури - Кличко 

Законопроєкт № 2143-3 "Про місто Київ - 

столицю України", який планують сьогодні 

розглянути у Верховній Раді, суперечить 

інтересам киян та руйнує систему 

самоврядування.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Уряд та НБУ підписали меморандум про 

взаємодію 

Національний банк та Кабінет міністрів 

підписали меморандум про взаємодію для 

досягнення стійкого економічного зростання та 

цінової стабільності.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792468-rada-zaboronila-inozemcam-buti-vlasnikami-cifrovogo-provajdera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792468-rada-zaboronila-inozemcam-buti-vlasnikami-cifrovogo-provajdera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792468-rada-zaboronila-inozemcam-buti-vlasnikami-cifrovogo-provajdera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792668-bajdengejt-porosenko-zaperecue-so-prosiv-sokina-zakriti-spravu-burisma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792668-bajdengejt-porosenko-zaperecue-so-prosiv-sokina-zakriti-spravu-burisma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792668-bajdengejt-porosenko-zaperecue-so-prosiv-sokina-zakriti-spravu-burisma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2792253-novij-zakon-pro-stolicu-moze-peretvoriti-kmda-na-analog-prokuraturi-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2792253-novij-zakon-pro-stolicu-moze-peretvoriti-kmda-na-analog-prokuraturi-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2792253-novij-zakon-pro-stolicu-moze-peretvoriti-kmda-na-analog-prokuraturi-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2792253-novij-zakon-pro-stolicu-moze-peretvoriti-kmda-na-analog-prokuraturi-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792715-urad-ta-nbu-pidpisali-memorandum-pro-vzaemodiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792715-urad-ta-nbu-pidpisali-memorandum-pro-vzaemodiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792715-urad-ta-nbu-pidpisali-memorandum-pro-vzaemodiu.html


 

Скасування націоналізації ПриватБанку 

може призвести до розриву співпраці з МВФ 

— Данилюк 

Скасування націоналізації ПриватБанку може 

призвести до суттєвого фінансового 

навантаження на держбюджет країни, до 

розриву співпраці з МВФ та відтоку 

інвестицій.

 

 

Гривня ―віджалася-впала‖. Тимчасово чи 

назавжди? АНАЛІТИКА 

Більшість експертів вважають нинішні 

проблеми національної валюти “сезонними”. 

Хоча “долара по 24” найближчим часом уже не 

буде

 

 

Криклій запевняє, що Укрпошту та 

Укрзалізницю не продадуть з молотка 

Скасування переліку заборонених до 

приватизації об'єктів не означає, що ПАТ 

“Укрпошта” та АТ “Укрзалізниця” будуть 

повністю передані у приватну власність.

 

 

Рада змінила умови оренди державного та 

комунального майна 

Верховна Рада України ухвалила у другому 

читанні та в цілому закон, який пропонує 

здійснювати передачу в оренду державне та 

комунальне майно на електронних аукціонах у 

електронній торговій системі.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792687-skasuvanna-nacionalizacii-privatbanku-moze-prizvesti-do-rozrivu-spivpraci-z-mvf-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792687-skasuvanna-nacionalizacii-privatbanku-moze-prizvesti-do-rozrivu-spivpraci-z-mvf-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792687-skasuvanna-nacionalizacii-privatbanku-moze-prizvesti-do-rozrivu-spivpraci-z-mvf-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792687-skasuvanna-nacionalizacii-privatbanku-moze-prizvesti-do-rozrivu-spivpraci-z-mvf-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792731-grivna-vidzalasavpala-timcasovo-ci-nazavzdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792731-grivna-vidzalasavpala-timcasovo-ci-nazavzdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792731-grivna-vidzalasavpala-timcasovo-ci-nazavzdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792339-kriklij-zapevnae-so-ukrpostu-ta-ukrzaliznicu-ne-prodadut-z-molotka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792339-kriklij-zapevnae-so-ukrpostu-ta-ukrzaliznicu-ne-prodadut-z-molotka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792339-kriklij-zapevnae-so-ukrpostu-ta-ukrzaliznicu-ne-prodadut-z-molotka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792544-rada-zminila-umovi-orendi-derzavnogo-ta-komunalnogo-majna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792544-rada-zminila-umovi-orendi-derzavnogo-ta-komunalnogo-majna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792544-rada-zminila-umovi-orendi-derzavnogo-ta-komunalnogo-majna.html


 

Штрафи за відмову в перевезенні 

пільговиків зросли майже у 19 разів 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в 

цілому закон, що передбачає зростання 

штрафів за безпідставну відмову у перевезенні 

пільговиків до 150 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян - замість нинішніх 

8-ми.

 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Едему Бекірову зробили ще одну операцію 

Звільненому з російського ув'язнення 

кримськотатарському активісту Едему 

Бекірову зробили ще одну операцію.

 

 

У полоні я отримував записки на млинцях 

та шкірці банана - Ігор Козловський, 

релігієзнавець, мислитель, колишній 

в'язень Кремля ІНТЕРВ'Ю 

Журналістське покоління нашого часу – щасливчики ще 
й тому, що ми можемо наживо спілкуватися з Ігорем 
Козловським. Про себе я називаю його – наш Віктор 
Франкл.

 

За день - чотири вироки: "суди" у Криму 

карають за відмову служити в армії РФ 

Всього за один день - 1 жовтня - кримські 

"суди" винесли 4 нові вироки за відмову від 

служби в Збройних силах Росії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792720-strafi-za-vidmovu-v-perevezenni-pilgovikiv-zrosli-majze-u-19-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792720-strafi-za-vidmovu-v-perevezenni-pilgovikiv-zrosli-majze-u-19-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792720-strafi-za-vidmovu-v-perevezenni-pilgovikiv-zrosli-majze-u-19-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792779-edemu-bekirovu-zrobili-se-odnu-operaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792779-edemu-bekirovu-zrobili-se-odnu-operaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791806-igor-kozlovskij-religieznavec-mislitel-kolisnij-vazen-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791806-igor-kozlovskij-religieznavec-mislitel-kolisnij-vazen-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791806-igor-kozlovskij-religieznavec-mislitel-kolisnij-vazen-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791806-igor-kozlovskij-religieznavec-mislitel-kolisnij-vazen-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791806-igor-kozlovskij-religieznavec-mislitel-kolisnij-vazen-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792563-za-den-cotiri-viroki-sudi-u-krimu-karaut-za-vidmovu-sluziti-v-armii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792563-za-den-cotiri-viroki-sudi-u-krimu-karaut-za-vidmovu-sluziti-v-armii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792563-za-den-cotiri-viroki-sudi-u-krimu-karaut-za-vidmovu-sluziti-v-armii-rf.html


 

ФСБ повідомила про затримання українця 

на адмінкордоні з окупованим Кримом 

Російські силовики стверджують, що 

затримали громадянина України, який 

намагався потрапити до Криму в обхід пунктів 

пропуску».

 

 

Волонтери скинули над окупованим 

Кримом тисячі листівок із нагадуванням 

про Україну 

Аеророзвідники-волонтери скинули над 

окупованим Кримом тисячі листівок з 

нагадуванням про Україну.

 

 

Теракт у Харкові: під ОП — мітинг проти 

включення причетних у списки на обмін з 

РФ 

У Києві під Офісом Президента проходить 

мітинг, учасники якого закликають владу не 

допустити включення до списків на обмін 

підозрюваних у скоєнні терористичного акту в 

Харкові 22 лютого 2015 року, внаслідок якого 

загинули чотири людини, у тому числі 

підліток.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд не задовольнив позов регіональних 

телекомпаній "112 Україна" до Нацради 

Окружний адмінсуд міста Києва відмовив у 

задоволенні заяви телерадіоорганізацій, які 

здійснюють мовлення під емблемою "112 

Україна”, про забезпечення щодо зупинення дії 

рішень Нацради з питань телебачення та 

радіомовлення до ухвалення рішення у справі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792297-fsb-povidomila-pro-zatrimanna-ukrainca-na-adminkordoni-z-okupovanim-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792297-fsb-povidomila-pro-zatrimanna-ukrainca-na-adminkordoni-z-okupovanim-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792297-fsb-povidomila-pro-zatrimanna-ukrainca-na-adminkordoni-z-okupovanim-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792283-volonteri-skinuli-nad-okupovanim-krimom-tisaci-listivok-iz-nagaduvannam-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792283-volonteri-skinuli-nad-okupovanim-krimom-tisaci-listivok-iz-nagaduvannam-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792283-volonteri-skinuli-nad-okupovanim-krimom-tisaci-listivok-iz-nagaduvannam-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792283-volonteri-skinuli-nad-okupovanim-krimom-tisaci-listivok-iz-nagaduvannam-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792773-terakt-u-harkovi-pid-op-miting-proti-vklucenna-pricetnih-u-spiski-na-obmin-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792773-terakt-u-harkovi-pid-op-miting-proti-vklucenna-pricetnih-u-spiski-na-obmin-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792773-terakt-u-harkovi-pid-op-miting-proti-vklucenna-pricetnih-u-spiski-na-obmin-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792773-terakt-u-harkovi-pid-op-miting-proti-vklucenna-pricetnih-u-spiski-na-obmin-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792541-sud-ne-zadovolniv-pozov-regionalnih-telekompanij-112-ukraina-do-nacradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792541-sud-ne-zadovolniv-pozov-regionalnih-telekompanij-112-ukraina-do-nacradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792541-sud-ne-zadovolniv-pozov-regionalnih-telekompanij-112-ukraina-do-nacradi.html


 

Соратника Медведчука допитали в СБУ як 

свідка у справі про тероризм 

У Службі безпеки України дійсно допитали 

народного депутата від «Опозиційної 

платформи – За життя» Тараса Козака у якості 

свідка, жодні підозри не висувалися.

 

 

Антикорупційний суд відхилив апеляцію 

ексміністра Насалика 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду не задовольнила скаргу захисту 

ексміністра Ігоря Насалика, який не 

задекларував 1,2 млн доларів.

 

 

Посадовцям двох банків оголосили підозру у 

виведенні десятків мільйонів доларів 

Генеральна прокуратура оголосила про підозру 

двом службовим особам «Південкомбанку» та 

колишньому акціонеру банку «Фінанси та 

кредит».

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Формула Штайнмаєра» - інструмент. 

Питання в тому, хто ним cкористається 

АНАЛІТИКА 

У дзеркалі іноземних ЗМІ видно, що європейці 

бажають добра Україні, але випускають з уваги 

важливі обставини

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792583-soratnika-medvedcuka-dopitali-v-sbu-ak-svidka-u-spravi-pro-terorizm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792583-soratnika-medvedcuka-dopitali-v-sbu-ak-svidka-u-spravi-pro-terorizm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792583-soratnika-medvedcuka-dopitali-v-sbu-ak-svidka-u-spravi-pro-terorizm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792571-antikorupcijnij-sud-vidhiliv-apelaciu-eksministra-nasalika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792571-antikorupcijnij-sud-vidhiliv-apelaciu-eksministra-nasalika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792571-antikorupcijnij-sud-vidhiliv-apelaciu-eksministra-nasalika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792246-posadovcam-dvoh-bankiv-ogolosili-pidozru-u-vivedenni-desatkiv-miljoniv-dolariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792246-posadovcam-dvoh-bankiv-ogolosili-pidozru-u-vivedenni-desatkiv-miljoniv-dolariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792246-posadovcam-dvoh-bankiv-ogolosili-pidozru-u-vivedenni-desatkiv-miljoniv-dolariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792702-formula-stajnmaera-instrument-pitanna-v-tomu-hto-nim-koristaetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792702-formula-stajnmaera-instrument-pitanna-v-tomu-hto-nim-koristaetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792702-formula-stajnmaera-instrument-pitanna-v-tomu-hto-nim-koristaetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792702-formula-stajnmaera-instrument-pitanna-v-tomu-hto-nim-koristaetsa.html


 

Український виклик ПАРЄ: бойкот заради 

довіри АНАЛІТИКА 

Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи – 

без делегації Верховної Ради, вперше за 

історію участі України в організації.

 

 

Путінська труба. Дискусія в Гаазі 

АНАЛІТИКА 

Російська опозиція проводить серію 

конференцій у Європі щодо Nord Stream 2.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В уряді озвучили терміни старту 

опалювального сезону 

Уряд зробив усе, щоб опалювальний сезон 

2019/20 розпочався вчасно в усіх містах 

України.

 

Рада відхилила законопроєкт про хімічну 

кастрацію педофілів 

Верховна Рада відхилила законопроєкт "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності за 

злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, 

неповнолітньої особи, особи, яка не досягла 

статевої зрілості".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792425-ukrainskij-viklik-pare-bojkot-zaradi-doviri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792425-ukrainskij-viklik-pare-bojkot-zaradi-doviri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792425-ukrainskij-viklik-pare-bojkot-zaradi-doviri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791741-putinska-truba-diskusia-v-gaazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791741-putinska-truba-diskusia-v-gaazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791741-putinska-truba-diskusia-v-gaazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2792674-budinki-i-socobekti-majze-na-100-gotovi-do-zimi-ministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2792674-budinki-i-socobekti-majze-na-100-gotovi-do-zimi-ministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2792674-budinki-i-socobekti-majze-na-100-gotovi-do-zimi-ministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792739-vr-vidhilila-zakonoproekt-pro-himicnu-kastraciu-pedofiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792739-vr-vidhilila-zakonoproekt-pro-himicnu-kastraciu-pedofiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792739-vr-vidhilila-zakonoproekt-pro-himicnu-kastraciu-pedofiliv.html


 

Робота в NASA і Microsoft: 34-річна 

українка зі США розповіла про роботу на 

фінансових і tech-гігантів ФОТО 

У свої 34 роки Аня Рувінська з Києва, яка 

перебралася до США, встигла попрацювати на 

NASA, кількох фінансових і tech-гігантів.

 

У Брюсселі вручили літературну премію ЄС 

- серед лауреатів уперше є українка 

У Брюсселі відбулася офіційна церемонія 

вручення літературної премії ЄС за 2019 рік. 

Серед 14 лауреатів є і українська письменниця 

- Гаська Шиян здобула нагороду за книгу "За 

спиною".

 

 

Презентовано українсько-білоруський 

річковий турмаршрут повз ЧАЕС 

У Житомирі під час круглого столу щодо 

покращення судноплавства на річках Дніпро та 

Прип’ять, що проходить у межах Другого 

форуму регіонів, презентовано українсько-

білоруський туристичний маршрут Київ – 

Мозир – Київ. 

 

 

"Кармен", "Алеко" і "Дон Карлос": 

Нацопера у жовтні обіцяє зустрічі із 

світовими зірками 

Національна опера України в рамках проекту 

«Українські оперні зірки у світі» у жовтні 

подарує шанувальникам оперного мистецтва 

зустрічі із Людмилою Монастирською та 

молодим баритоном Андрієм Кимачем.

 
Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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