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ТОП 

 

Радбез ООН збирає закрите засідання через 

ракету КНДР 

Рада Безпеки ООН на наступному тижні 

проведе закрите засідання з приводу 

випробування Північною Кореєю нової 

балістичної ракети підводного пуску. 

 

Джуліані оприлюднив частину листування з 

Волкером щодо України 

Особистий адвокат президента США Рудольф 

Джуліані, оприлюднив частину особистого 

листування з Куртом Волкером, підтвердивши, 

що мав через нього контакти з помічником 

Президента України Андрієм Єрмаком. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792896-radbez-oon-zbirae-zakrite-zasidanna-cerez-raketu-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792896-radbez-oon-zbirae-zakrite-zasidanna-cerez-raketu-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792896-radbez-oon-zbirae-zakrite-zasidanna-cerez-raketu-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792845-dzuliani-opriludniv-castinu-listuvanna-z-volkerom-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792845-dzuliani-opriludniv-castinu-listuvanna-z-volkerom-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792845-dzuliani-opriludniv-castinu-listuvanna-z-volkerom-sodo-ukraini.html


 

Трамп просив Сі Цзіньпіна почати 

розслідування проти Байдена - CNN 

Тему розслідування проти Джо Байдена - свого 

головного суперника на майбутніх 

президентських перегонах - Дональд Трамп 

порушував і в телефонній розмові з лідером 

КНР Сі Цзіньпіном. 

 

Пристайко: Буквально наступного тижня 

ми плануємо масштабний обмін полоненими 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

заявив, що наступного тижня планується 

масштабний обмін утримуваними особами між 

Україною та Росією. 

СВІТ 

 

Трамп - про своє "прохання" щодо Байдена: 

Маю право розслідувати корупцію 

Президент США не бачить жодних порушень у 

зверненнях до іноземних урядів з проханням 

почати розслідування проти Джона Байдена. 

 

Берлінський мур упав 30 років тому, проте 

об’єднання Німеччини досі триває - 

Меркель 

Німеччина возз’єдналася 30 років тому, але 

процес об’єднання людей триває і досі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792890-tramp-prosiv-si-czinpina-pocati-rozsliduvanna-proti-bajdena-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792890-tramp-prosiv-si-czinpina-pocati-rozsliduvanna-proti-bajdena-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792890-tramp-prosiv-si-czinpina-pocati-rozsliduvanna-proti-bajdena-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792847-pristajko-bukvalno-nastupnogo-tizna-mi-planuemo-masstabnij-obmin-polonenimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792847-pristajko-bukvalno-nastupnogo-tizna-mi-planuemo-masstabnij-obmin-polonenimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792847-pristajko-bukvalno-nastupnogo-tizna-mi-planuemo-masstabnij-obmin-polonenimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792886-tramp-pro-svoe-prohanna-sodo-bajdena-mau-pravo-rozsliduvati-korupciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792886-tramp-pro-svoe-prohanna-sodo-bajdena-mau-pravo-rozsliduvati-korupciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792886-tramp-pro-svoe-prohanna-sodo-bajdena-mau-pravo-rozsliduvati-korupciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792841-berlinskij-mur-upav-30-rokiv-tomu-prote-obednanna-nimeccini-dosi-trivae-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792841-berlinskij-mur-upav-30-rokiv-tomu-prote-obednanna-nimeccini-dosi-trivae-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792841-berlinskij-mur-upav-30-rokiv-tomu-prote-obednanna-nimeccini-dosi-trivae-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792841-berlinskij-mur-upav-30-rokiv-tomu-prote-obednanna-nimeccini-dosi-trivae-merkel.html


 

Європарламент відхилив "останню 

пропозицію" Джонсона щодо Brexit 

Європарламент не підтримав нові пропозиції 

прем'єр-міністра Великої Британії Бориса 

Джонсона щодо Brexit. 

 

Прем'єр Ірландії переконаний, що британці 

хочуть залишитися в ЄС 

Голова уряду Ірландії Лео Варадкар заявив, що 

жителі Великої Британії, всупереч політиці 

прем'єра Бориса Джонсона, хочуть залишитися 

в ЄС, 

 

Євросоюз готовий допомогти Туреччині з 

мігрантами 

У зв'язку з різким зростанням кількості 

мігрантів, які прибувають з Туреччини до 

Греції, Євросоюз запропонував Анкарі 

підтримку. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна виконала свою частину роботи 

перед "нормандським самітом" - дипломат 

З погодженням тексту "формули Штайнмаєра" 

Україна виконала свою частину роботи перед 

самітом "нормандської четвірки" - тепер час 

Росії виконати свою частину та забратися з 

Донбасу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792834-evroparlament-vidhiliv-ostannu-propoziciu-dzonsona-sodo-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792834-evroparlament-vidhiliv-ostannu-propoziciu-dzonsona-sodo-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792834-evroparlament-vidhiliv-ostannu-propoziciu-dzonsona-sodo-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792864-premer-irlandii-perekonanij-so-britanci-hocut-zalisitisa-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792864-premer-irlandii-perekonanij-so-britanci-hocut-zalisitisa-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792864-premer-irlandii-perekonanij-so-britanci-hocut-zalisitisa-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792866-evrosouz-gotovij-dopomogti-tureccini-z-migrantami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792866-evrosouz-gotovij-dopomogti-tureccini-z-migrantami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792866-evrosouz-gotovij-dopomogti-tureccini-z-migrantami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792858-ukraina-v-obse-nastav-cas-rosii-zabratisa-z-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792858-ukraina-v-obse-nastav-cas-rosii-zabratisa-z-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792858-ukraina-v-obse-nastav-cas-rosii-zabratisa-z-donbasu.html


 

США офіційно підтвердили продаж Україні 

150 ракет Javelin 

Адміністрація США завершила опрацювання 

запиту України й офіційно схвалила 

можливість продажу 150 протитанкових ракет 

Javelin та обладнання.

 

Помічниця держсекретаря США прибула у 

Київ 

Помічниця держсекретаря США Деніз Наталі, 

яка представляє Бюро операцій щодо 

конфліктів та стабілізації, прибула у Київ. 

УКРАЇНА 

 

Комітет рекомендує Раді призначити 17 

нових членів ЦВК 

Комітет ВР з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

рекомендував парламенту призначити 17 

членів ЦВК, кандидатури яких подав 

Президент України. 

 

Балух розповів, як "тролив окупантів" 

українським прапором 

Кримський активіст Володимир Балух 

розповів, що спонукало його вивісити 

український прапор на своєму будинку в 

Криму, та якою на це була реакція 

навколишніх. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2792856-ssa-oficijno-pidtverdili-prodaz-ukraini-150-raket-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2792856-ssa-oficijno-pidtverdili-prodaz-ukraini-150-raket-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2792856-ssa-oficijno-pidtverdili-prodaz-ukraini-150-raket-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792811-pomicnica-derzsekretara-ssa-pribula-u-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792811-pomicnica-derzsekretara-ssa-pribula-u-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792811-pomicnica-derzsekretara-ssa-pribula-u-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792839-komitet-rekomendue-radi-priznaciti-17-novih-cleniv-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792839-komitet-rekomendue-radi-priznaciti-17-novih-cleniv-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792839-komitet-rekomendue-radi-priznaciti-17-novih-cleniv-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792888-baluh-rozpoviv-ak-troliv-okupantiv-ukrainskim-praporom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792888-baluh-rozpoviv-ak-troliv-okupantiv-ukrainskim-praporom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2792888-baluh-rozpoviv-ak-troliv-okupantiv-ukrainskim-praporom.html


 

Загострення обстановки на Донбасі: 41 

обстріл, один загиблий 

3 жовтня збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 41 раз порушили 

режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

4 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний 

день захисту тварин, День початку космічної 

ери людства та Міжнародний день усмішки. 

 

Зеленський із дружиною відкрили в ОП 

виставку "Історія крізь обличчя" 

Президент України Володимир Зеленський із 

дружиною Оленою взяли участь у відкритті 

виставки "Історія крізь обличчя", приурочену 

до заходів із вшанування пам’яті жертв 

Бабиного яру. 

 

Франція першою в ЄС офіційно 

запроваджує додаток для розпізнавання 

облич 

Уряд Франції має намір використовувати 

додаток для розпізнавання облич онлайн, щоб 

забезпечити громадянам можливість 

проходити цифрову ідентифікацію особи за 

допомогою мобільних гаджетів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2792892-zagostrenna-obstanovki-na-donbasi-41-obstril-odin-zagiblij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2792892-zagostrenna-obstanovki-na-donbasi-41-obstril-odin-zagiblij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2792892-zagostrenna-obstanovki-na-donbasi-41-obstril-odin-zagiblij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792294-4-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792294-4-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792825-zelenskij-iz-druzinou-vidkrili-v-op-vistavku-istoria-kriz-oblicca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792825-zelenskij-iz-druzinou-vidkrili-v-op-vistavku-istoria-kriz-oblicca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792825-zelenskij-iz-druzinou-vidkrili-v-op-vistavku-istoria-kriz-oblicca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2792861-francia-persou-v-es-oficijno-zaprovadzue-dodatok-dla-rozpiznavanna-oblic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2792861-francia-persou-v-es-oficijno-zaprovadzue-dodatok-dla-rozpiznavanna-oblic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2792861-francia-persou-v-es-oficijno-zaprovadzue-dodatok-dla-rozpiznavanna-oblic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2792861-francia-persou-v-es-oficijno-zaprovadzue-dodatok-dla-rozpiznavanna-oblic.html


 

Дощі, сильний вітер і заморозки — в 

Україну йде похолодання 

В Україні у п'ятницю температура знизиться до 

7-12°, вдень до 10-15°, майже скрізь 

очікуються дощі, у центральних та південних 

областях подекуди з грозою. 

 

4 жовтня: народний календар і астровісник 

Між Кіндратом та Іпатом; запасаймося 

кожухами, придивляємося до цибулі та дещо 

про космічну ротацію. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2792809-dosi-silnij-viter-i-zamorozki-v-ukrainu-jde-poholodanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2792809-dosi-silnij-viter-i-zamorozki-v-ukrainu-jde-poholodanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2792809-dosi-silnij-viter-i-zamorozki-v-ukrainu-jde-poholodanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2792363-4-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2792363-4-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

