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ТОП 

 

ОБСЄ має отримати доступ до Криму та 

українсько-російського кордону – ЄС 

(ЗАЯВА) 

Будь-які спроби перешкоджання роботі СММ 

ОБСЄ в Україні мають бути припинені, а Місія 

повинна отримати повний і безперешкодний 

доступ до окупованого Криму та вздовж 

українсько-російського кордону.

 

 

Україна - Білорусь: про що домовились 

Зеленський і Лукашенко 

Білорусь є важливим торговельним партнером 

України, тому країни мають працювати не 

лише на рівні столиць, а й на рівні областей і 

окремих підприємств. Це дозволить збільшити 

товарообіг між країнами до 6-8 млрд доларів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793470-obse-mae-otrimati-dostup-do-krimu-ta-ukrainskorosijskogo-kordonu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793470-obse-mae-otrimati-dostup-do-krimu-ta-ukrainskorosijskogo-kordonu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793470-obse-mae-otrimati-dostup-do-krimu-ta-ukrainskorosijskogo-kordonu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793470-obse-mae-otrimati-dostup-do-krimu-ta-ukrainskorosijskogo-kordonu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793531-ukraina-bilorus-pro-so-domovilis-zelenskij-i-lukasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793531-ukraina-bilorus-pro-so-domovilis-zelenskij-i-lukasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793531-ukraina-bilorus-pro-so-domovilis-zelenskij-i-lukasenko.html


 

Рада схвалила Програму діяльності уряду 

Верховна Рада затвердила Програму діяльності 

Кабінету міністрів України.

 

 

Головою ЦВК обрали Олега Діденка 

Головою Центральної виборчої комісії обрано 

Олега Діденка. 

 

 

Рада дозволила НАБУ і ДБР здійснювати 

"прослушку" 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення окремих положень 

кримінального процесуального законодавства" 

(№1009).

 

 

Засуджений у Білорусі журналіст Шаройко 

вже в Україні ВІДЕО 

Український журналіст Павло Шаройко, якого 

в Білорусі засудили до 8 років позбавлення 

волі за нібито шпигунство, вже перебуває в 

Україні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793498-rada-shvalila-programu-dialnosti-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793498-rada-shvalila-programu-dialnosti-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793456-golovou-cvk-obrali-olega-didenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793456-golovou-cvk-obrali-olega-didenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793284-rada-dozvolila-nabu-i-dbr-zdijsnuvati-proslusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793284-rada-dozvolila-nabu-i-dbr-zdijsnuvati-proslusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793284-rada-dozvolila-nabu-i-dbr-zdijsnuvati-proslusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2793271-sarojko-vze-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2793271-sarojko-vze-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2793271-sarojko-vze-v-ukraini.html


 

Поблизу аеропорту "Львів" аварійно сів Ан-

12: п'ятеро загиблих ФОТО, ВІДЕО 

Внаслідок аварійної посадки літака Ан-12 

авіакомпанії "Україна Аероальянс" поблизу 

аеропорту "Львів" загинули п'ятеро осіб.

 

 

У Криму блокують Укрінформ і ще 17 

українських інформаційних сайтів 

Провайдери в окупованому Росією Криму 

блокують 18 українських інформаційних сайтів 

і дві соціальні мережі.

 

 

Смачна АФІША: фестиваль чаю, сиру та 

ковбасний маркет 

Вихідні для тіла та душі: смачні маркети, 

марафон, багато музики та віршів.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

"Тиск" адміністрації Трампа на Україну: 

демократи вивчають роль Пенса, Помпео та 

Тейлора 

Глави трьох комітетів Палати представників 

США, залучених до розслідування з 

імпічменту президента Дональда Трампа, 

заявили, що вивчають роль віцепрезидента 

Майка Пенса, держсекретаря Майка Помпео та 

інших посадовців у можливому тиску 

адміністрації Трампа на Україну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2792916-poblizu-aeroportu-lviv-avarijno-siv-an12.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2792916-poblizu-aeroportu-lviv-avarijno-siv-an12.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2792916-poblizu-aeroportu-lviv-avarijno-siv-an12.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793561-u-krimu-blokuut-ukrinform-i-se-17-ukrainskih-informacijnih-sajtiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793561-u-krimu-blokuut-ukrinform-i-se-17-ukrainskih-informacijnih-sajtiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793561-u-krimu-blokuut-ukrinform-i-se-17-ukrainskih-informacijnih-sajtiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2792989-smacna-afisa-festival-cau-siru-ta-kovbasnij-market.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2792989-smacna-afisa-festival-cau-siru-ta-kovbasnij-market.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2792989-smacna-afisa-festival-cau-siru-ta-kovbasnij-market.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793473-tisk-administracii-trampa-na-ukrainu-demokrati-vivcaut-rol-pensa-pompeo-ta-tejlora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793473-tisk-administracii-trampa-na-ukrainu-demokrati-vivcaut-rol-pensa-pompeo-ta-tejlora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793473-tisk-administracii-trampa-na-ukrainu-demokrati-vivcaut-rol-pensa-pompeo-ta-tejlora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793473-tisk-administracii-trampa-na-ukrainu-demokrati-vivcaut-rol-pensa-pompeo-ta-tejlora.html


 

Тейлор назвав "божевільним" рішення 

Трампа про затримку військової допомоги 

Україні 

Повірений у справах США в Україні Вільям 

Тейлор вважає "божевільним" рішення про 

затримку військової допомоги для України.

 

 

Точицький назвав дату розгляду 

"українського питання" у Люксембурзі 

Рада міністрів закордонних справ ЄС, яка 

відбудеться 14 жовтня в Люксембурзі, 

розгляне "українське питання". Як очікується, 

в обговоренні візьме участь міністр 

закордонних справ України Вадим Пристайко

 

 

Україна та Євросоюз в ОБСЄ закликали 

Росію повернути захоплені кораблі 

Делегації України та Євросоюзу в ОБСЄ 

виступили із закликом до Росії виконати наказ 

Міжнародного трибуналу з морського права та 

повернути захоплені біля Керченської протоки 

українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та 

"Яни Капу".

 

 

Керченська криза: ДБР не планує 

звертатися за правовою допомогою до Росії 

У Держаному бюро розслідувань заперечують 

інформацію про намір відомства звернутися за 

правовою допомогою до Росії у кримінальному 

провадженні щодо проходження українських 

військових кораблів у Керченській протоці у 

листопаді 2018 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792986-tejlor-nazvav-bozevilnim-risenna-trampa-pro-zatrimku-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792986-tejlor-nazvav-bozevilnim-risenna-trampa-pro-zatrimku-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792986-tejlor-nazvav-bozevilnim-risenna-trampa-pro-zatrimku-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2792986-tejlor-nazvav-bozevilnim-risenna-trampa-pro-zatrimku-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793313-tocickij-nazvav-datu-rozgladu-ukrainskogo-pitanna-u-luksemburzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793313-tocickij-nazvav-datu-rozgladu-ukrainskogo-pitanna-u-luksemburzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793313-tocickij-nazvav-datu-rozgladu-ukrainskogo-pitanna-u-luksemburzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793299-ukraina-ta-evrosouz-v-obse-zaklikali-rosiu-povernuti-zahopleni-korabli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793299-ukraina-ta-evrosouz-v-obse-zaklikali-rosiu-povernuti-zahopleni-korabli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793299-ukraina-ta-evrosouz-v-obse-zaklikali-rosiu-povernuti-zahopleni-korabli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793552-kercenska-kriza-dbr-ne-planue-zvertatisa-za-pravovou-dopomogou-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793552-kercenska-kriza-dbr-ne-planue-zvertatisa-za-pravovou-dopomogou-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793552-kercenska-kriza-dbr-ne-planue-zvertatisa-za-pravovou-dopomogou-do-rosii.html


 

Стала відома дата наступного раунду 

тристоронніх газових переговорів 

Новий раунд тристоронніх газових переговорів 

між Єврокомісією, Україною та РФ 

відбудеться 28 жовтня.

 

 

Глава ПАРЄ чекає Разумкова на 

конференції у Страсбурзі 

Голову Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова чекають на Європейській 

конференції голів парламентів країн-членів 

Ради Європи, яка пройде 24-25 жовтня у 

Страсбурзі.

 

 

США закликають Росію не заважати місії 

ОБСЄ на Донбасі 

Росія та сили, які вона озброює, тренує, 

очолює та з якими воює на Донбасі, мають 

припинити обмеження доступу Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ.

 

БЕЗПЕКА 

 

Зеленський сказав, із чим поїде на 

―нормандський саміт‖ — жодної капітуляції 

Президент України Володимир Зеленський 

запевнив, що його позиція збігається з 

позицією усіх українців, що Донбас - це 

Україна і там має запанувати мир, відбутися 

повне припинення вогню.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793144-stala-vidoma-data-nastupnogo-raundu-tristoronnih-gazovih-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793144-stala-vidoma-data-nastupnogo-raundu-tristoronnih-gazovih-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793144-stala-vidoma-data-nastupnogo-raundu-tristoronnih-gazovih-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793259-glava-pare-cekae-razumkova-na-konferencii-u-strasburzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793259-glava-pare-cekae-razumkova-na-konferencii-u-strasburzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793259-glava-pare-cekae-razumkova-na-konferencii-u-strasburzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2793539-ssa-zaklikaut-rosiu-ne-zavazati-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2793539-ssa-zaklikaut-rosiu-ne-zavazati-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2793539-ssa-zaklikaut-rosiu-ne-zavazati-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792791-zelenskij-skazav-iz-cim-poide-na-normandskij-samit-zodnoi-kapitulacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792791-zelenskij-skazav-iz-cim-poide-na-normandskij-samit-zodnoi-kapitulacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792791-zelenskij-skazav-iz-cim-poide-na-normandskij-samit-zodnoi-kapitulacii.html


 

Новий голова ЦВК сказав, що потрібно для 

проведення виборів в ОРДЛО 

Для проведення виборів на тимчасово 

окупованих територіях необхідно врегулювати 

законодавство і створити умови.

  

 

Окупанти побудують у Криму радар 

системи попередження про ракетний напад 

Окупанти планують спорудити в районі 

Севастополя радіолокаційну станцію (РЛС) 

"Воронеж-М" системи попередження про 

ракетний напад (СПРН).

 

 

У Станиці відкрили тимчасовий обхідний 

міст 

У Станиці Луганській завершили підготовчі 

роботи з відновлення зруйнованої частини 

мосту на ділянці розведення №1 та ввели в 

експлуатацію тимчасовий обхідний місток.

 

 

Стало відоме ім’я бійця, який учора загинув 

на Донбасі 

На Донбасі 3 жовтня внаслідок обстрілу з боку 

російсько-окупаційних військ загинув старший 

солдат Юрій Тишик.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793575-novij-golova-cvk-skazav-so-potribno-dla-provedenna-viboriv-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793575-novij-golova-cvk-skazav-so-potribno-dla-provedenna-viboriv-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793575-novij-golova-cvk-skazav-so-potribno-dla-provedenna-viboriv-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793450-okupanti-pobuduut-u-krimu-radar-sistemi-poperedzenna-pro-raketnij-napad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793450-okupanti-pobuduut-u-krimu-radar-sistemi-poperedzenna-pro-raketnij-napad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2793450-okupanti-pobuduut-u-krimu-radar-sistemi-poperedzenna-pro-raketnij-napad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2793266-u-stanici-vidkrili-timcasovij-obhidnij-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2793266-u-stanici-vidkrili-timcasovij-obhidnij-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2793266-u-stanici-vidkrili-timcasovij-obhidnij-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2793431-stalo-vidome-ima-bijca-akij-ucora-zaginuv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2793431-stalo-vidome-ima-bijca-akij-ucora-zaginuv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2793431-stalo-vidome-ima-bijca-akij-ucora-zaginuv-na-donbasi.html


УКРАЇНА 

 

Рада призначила новий склад ЦВК 

Верховна Ради України призначила 17 нових 

членів Центральної виборчої комісії.

 

 

Секретарем ЦВК обрали Олену Гатаулліну 

Члени Центральної виборчої комісії обрали 

секретарем комісії Олену Гатаулліну.

 

 

Голові Центрвиборчкому обрали 

заступників 

Заступниками голови Центральної виборчої 

комісії України обрали Сергія Дубовика та 

Віталія Плукаря.

 

 

Право на обшук депутатів пропишуть у 

новому законопроєкті 

Голова Комітету Верховної Ради з питань 

правоохоронної діяльності, народний депутат з 

фракції "Слуга народу" Денис Монастирський 

заявив, що законопроєкт, який передбачатиме 

можливість обшуку і затримання народних 

депутатів, буде зареєстровано вже в п'ятницю 4 

жовтня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793051-rada-priznacila-novij-sklad-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793051-rada-priznacila-novij-sklad-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793546-sekretarem-cvk-obrali-olenu-gataullinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793546-sekretarem-cvk-obrali-olenu-gataullinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793482-golovi-centrviborckomu-obrali-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793482-golovi-centrviborckomu-obrali-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793482-golovi-centrviborckomu-obrali-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793373-pravo-na-obsuk-deputativ-propisut-u-novomu-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793373-pravo-na-obsuk-deputativ-propisut-u-novomu-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793373-pravo-na-obsuk-deputativ-propisut-u-novomu-zakonoproekti.html


 

Державній службі експортного контролю 

призначили тимчасового керівника 

Олександр Шайтан тимчасово виконуватиме 

обов’язки керівника Державної служби 

експортного контролю України.

 

 

Порошенко пропонує Зеленському 

"дорожню карту" замість ―формули 

Штайнмаєра‖ 

П'ятий президент України Петро Порошенко 

заявив, що предметом загальнонаціонального 

консенсусу може стати дорожня карта 

реалізації Мінських домовленостей, і висловив 

готовність презентувати цю дорожню карту 

для перших осіб держави.

 

 

Порошенка захищатиме російський адвокат 

Новіков 

Відомий російський адвокат Ілля Новіков 

долучається до захисту Петра Порошенка в 

низці кримінальних справ проти п’ятого 

президента України, розпочатих за заявами 

ексзаступника глави Адміністрації Януковича 

Андрія Портнова.

 

 

Сенцов про ―формулу Штайнмаєра‖: Ніхто 

інтересів України ще не здав 

Звільнений з російського полону український 

режисер Олег Сенцов вважає, що підписання 

«формули Штайнмаєра» не є здачею інтересів 

України, але якщо це станеться, то він сам 

готовий нести "покришки під Банкову".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793077-derzavnij-sluzbi-eksportnogo-kontrolu-priznacili-timcasovogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793077-derzavnij-sluzbi-eksportnogo-kontrolu-priznacili-timcasovogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793077-derzavnij-sluzbi-eksportnogo-kontrolu-priznacili-timcasovogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793119-porosenko-proponue-zelenskomu-doroznu-kartu-zamist-formuli-stajnmaera.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793119-porosenko-proponue-zelenskomu-doroznu-kartu-zamist-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793119-porosenko-proponue-zelenskomu-doroznu-kartu-zamist-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792978-novikov-zahisatime-porosenka-u-spravah-rozpocatih-za-zaavami-portnova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792978-novikov-zahisatime-porosenka-u-spravah-rozpocatih-za-zaavami-portnova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792978-novikov-zahisatime-porosenka-u-spravah-rozpocatih-za-zaavami-portnova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793246-sencov-pro-formulu-stajnmaera-nihto-interesiv-ukraini-se-ne-zdav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793246-sencov-pro-formulu-stajnmaera-nihto-interesiv-ukraini-se-ne-zdav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793246-sencov-pro-formulu-stajnmaera-nihto-interesiv-ukraini-se-ne-zdav.html


 

Півсотні суддів вищої ланки досі не 

працюють, проте отримують зарплату - 

голова ВС 

За результатами попередньої реформи 58 

суддів колишніх вищих спеціалізованих судів 

та Верховного суду попереднього складу 

майже два роки не здійснюють своїх 

повноважень, а отримують зарплату.

 

 

Сумська міськрада: "формула 

Штайнмаєра" легітимізує терористів на 

Донбасі 

Депутати Сумської міськради виступають за 

недопущення імплементації "формули 

Штайнмаєра".

ЕКОНОМІКА 

 

Євросоюз надав Україні €12 мільйонів на 

реформу держуправління 

У представництві ЄС в Україні заявили, що це 

одна із ключових реформ для справжніх змін в 

Україні.

 

 

В Україні домовились про гарантовані 

поставки нафти на Кременчуцький НПЗ 

Гарантовані обсяги транспортування нафти на 

Кременчуцький нафтопереробний завод 

упродовж трьох років, починаючи із 1 жовтня 

2019 року, становитимуть не менш як 1,2 млн 

тонн на рік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2793065-pivsotni-suddiv-visoi-lanki-dosi-ne-pracuut-prote-otrimuut-zarplatu-golova-vs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2793065-pivsotni-suddiv-visoi-lanki-dosi-ne-pracuut-prote-otrimuut-zarplatu-golova-vs.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2793065-pivsotni-suddiv-visoi-lanki-dosi-ne-pracuut-prote-otrimuut-zarplatu-golova-vs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2793336-sumska-miskrada-formula-stajnmaera-legitimizue-teroristiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2793336-sumska-miskrada-formula-stajnmaera-legitimizue-teroristiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2793336-sumska-miskrada-formula-stajnmaera-legitimizue-teroristiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2793336-sumska-miskrada-formula-stajnmaera-legitimizue-teroristiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793445-evrosouz-nadav-ukraini-12-miljoniv-na-reformu-derzupravlinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793445-evrosouz-nadav-ukraini-12-miljoniv-na-reformu-derzupravlinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793445-evrosouz-nadav-ukraini-12-miljoniv-na-reformu-derzupravlinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793504-v-ukraini-domovilis-pro-garantovani-postavki-nafti-na-kremencuckij-npz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793504-v-ukraini-domovilis-pro-garantovani-postavki-nafti-na-kremencuckij-npz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793504-v-ukraini-domovilis-pro-garantovani-postavki-nafti-na-kremencuckij-npz.html


 

Білорусь готова збільшити поставки 

нафтопродуктів в Україну - Лукашенко 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

заявляє про готовність збільшити поставки в 

Україну нафтопродуктів.

 

 

Рада запровадила єдиний рахунок для 

сплати податків 

Верховна Рада запровадила єдиний рахунок 

для сплати податків та єдиного соціального 

внеску.

 

 

Милованов пояснив, яка інформація про 

сільгоспземлі є у відкритому доступі 

Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру починає 

оприлюднювати онлайн всі свої рішення.

 

 

Молоко до Саудівської Аравії 

продаватимуть 35 українських виробників 

У Саудівській Аравії зареєстрували реєстр із 

35-ти українських виробників молока та 

молочних продуктів, які можуть здійснювати 

експорт своє продукції до країни.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793382-bilorus-gotova-zbilsiti-postavki-naftoproduktiv-v-ukrainu-lukasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793382-bilorus-gotova-zbilsiti-postavki-naftoproduktiv-v-ukrainu-lukasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793382-bilorus-gotova-zbilsiti-postavki-naftoproduktiv-v-ukrainu-lukasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793542-rada-zaprovadila-edinij-rahunok-dla-splati-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793542-rada-zaprovadila-edinij-rahunok-dla-splati-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793542-rada-zaprovadila-edinij-rahunok-dla-splati-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793225-milovanov-poasniv-aka-informacia-pro-silgospzemli-e-u-vidkritomu-dostupi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793225-milovanov-poasniv-aka-informacia-pro-silgospzemli-e-u-vidkritomu-dostupi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793225-milovanov-poasniv-aka-informacia-pro-silgospzemli-e-u-vidkritomu-dostupi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793278-moloko-do-saudivskoi-aravii-prodavatimut-35-ukrainskih-virobnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793278-moloko-do-saudivskoi-aravii-prodavatimut-35-ukrainskih-virobnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793278-moloko-do-saudivskoi-aravii-prodavatimut-35-ukrainskih-virobnikiv.html


 

Антимонопольний комітет дозволив 

власнику мережі ProStor купити "Космо" - 

ЗМІ 

Антимонопольний комітет дав дозвіл власнику 

мережі з продажу парфумерії та косметики 

ProStor Вадиму Тугаю на отримання контролю 

над конкурентом - компанією Космо. 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова звернулася до Москалькової щодо 

здоров'я двох ув'язнених українців 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова підготувала звернення до 

уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни 

Москалькової з приводу двох утримуваних в 

РФ українців.

 

 

Українського військового засудили у ―ДНР‖ 

до 30 років тюрми 

Полоненого військовослужбовця ЗСУ - жителя 

Чернігівщини Володимира Воскобойника у так 

званій "ДНР" засудили до 30 років позбавлення 

волі.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

ДБР оголосило підозру Пашинському 

Слідчі центрального апарату Державного бюро 

розслідувань повідомили про підозру 

колишньому народному депутату України у 

заподіянні громадянину тяжкого тілесного 

ушкодження.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793210-antimonopolnij-komitet-dozvoliv-vlasniku-merezi-prostor-kupiti-kosmo-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793210-antimonopolnij-komitet-dozvoliv-vlasniku-merezi-prostor-kupiti-kosmo-zmi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2793210-antimonopolnij-komitet-dozvoliv-vlasniku-merezi-prostor-kupiti-kosmo-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792955-denisova-zvernulasa-do-moskalkovoi-sodo-zdorova-dvoh-uvaznenih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792955-denisova-zvernulasa-do-moskalkovoi-sodo-zdorova-dvoh-uvaznenih-ukrainciv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2793253-ukrainskogo-vijskovogo-zasudili-u-dnr-do-30-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2793253-ukrainskogo-vijskovogo-zasudili-u-dnr-do-30-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2793253-ukrainskogo-vijskovogo-zasudili-u-dnr-do-30-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793341-dbr-ogolosilo-pidozru-pasinskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2793341-dbr-ogolosilo-pidozru-pasinskomu.html


 

НАЗК розкриває декларації військових 

прокурорів 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції розкриває декларації військових 

прокурорів за весь період дії заходів безпеки.

 

 

Суд залишив під домашнім арештом 

"прокремлівського блогера" Муравицького 

Суд вкотре продовжив домашній арешт 

журналісту Василю Муравицькому, якого 

підозрюють у державній зраді.

  

 

У затриманого на хабарі лікаря-

трансплантолога вилучили майже $1 

мільйон 

У затриманого на хабарі завідувача відділу 

трансплантації та хірургії печінки 

Національного інституту трансплантології 

НАМНУ за результатами обшуків вилучено 

майже мільйон доларів.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як вчителям пообіцяли нові зарплати, та не 

сказали, де їх взяти АНАЛІТИКА 

Підняти зарплати освітянам із січня нового 

року обіцяв ще попередній уряд, причому 

одразу на 20-70%. Але, схоже, пощастить лише 

деяким

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2793527-nazk-rozkrivae-deklaracii-vijskovih-prokuroriv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792754-ak-vcitelam-poobicali-novi-zarplati-ta-ne-skazali-de-ih-vzati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2792754-ak-vcitelam-poobicali-novi-zarplati-ta-ne-skazali-de-ih-vzati.html


 

«Форум» для десятка нерозбірливих і 

крадений логотип АНАЛІТИКА 

«Турецько-кримський економічний форум» 

став черговою спробою Росії легалізувати 

анексію Криму

 

 

800 держпідприємств готують до продажу ―з 

молотка‖. Як не продешевити АНАЛІТИКА 

Залежно від обраної стратегії роздержавлення 

новий етап великої привати-зації або стане 

великою справою, або завершиться “чималим 

пшиком”

СУСПІЛЬСТВО 

 

У вишах України цьогоріч удвічі більше 

вступників з окупованих Криму й Донбасу, 

ніж у 2016 

Кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих 

територій Донбасу та Криму, які вступають в 

українські виші, щороку повільно, але 

збільшується.

 

 

Майже 60% українців — проти легалізації 

грального бізнесу ОПИТУВАННЯ 

В Україні легалізацію грального бізнесу 

підтримують 11% респондентів, а майже 60% - 

категорично проти.
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Модель Victoria’s Secret вдягнула кепку 

українського дизайнера 

Бразильська супермодель, одна з "ангелів" 

Victoria’s Secret Ізабель Гулар з’явилася 

на вулицях Парижа в головному уборі 

українського дизайнера Руслана Багінського 

(Ruslan Baginskiy).

 

 

У Державному центрі зайнятості є вакансії 

із зарплатою понад 50 тисяч 

У базі Державного центру зайнятості є вакансії 

із заробітною платою понад 50 тисяч гривень.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2793442-model-victorias-secret-vdagnula-kepku-ukrainskogo-dizajnera.html
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