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ТОП 

 

Разумков сказав, коли почнуть розробляти 

законопроєкт про особливий статус Донбасу 

Новий законопроєкт про особливий статус 

Донбасу почнуть розробляти не раніше, ніж 

відбудеться зустріч у нормандському форматі. 

 

Команда Зеленського хоче витиснути 

максимум з "Мінська" – Пристайко  

Команда президента Володимира Зеленського 

хоче використати для завершення війни на 

Донбасі всі можливості, закладені в Мінських 

домовленостях. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794899-razumkov-skazav-koli-pocnut-rozroblati-zakonoproekt-pro-osoblivij-status-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794899-razumkov-skazav-koli-pocnut-rozroblati-zakonoproekt-pro-osoblivij-status-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794899-razumkov-skazav-koli-pocnut-rozroblati-zakonoproekt-pro-osoblivij-status-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794914-komanda-zelenskogo-hoce-vitisnuti-maksimum-z-minska-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794914-komanda-zelenskogo-hoce-vitisnuti-maksimum-z-minska-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794914-komanda-zelenskogo-hoce-vitisnuti-maksimum-z-minska-pristajko.html


 

Військова допомога Україні:демократии 

вимагають документи у Пентагону та Білого 

дому 

Голови трьох комітетів Палати представників, 

що ведуть розслідування з імпічменту 

президента США, надіслали повістки 

Пентагону, а також адміністративно-

бюджетному управлінню Білого дому для 

отримання документів, пов'язаних з 

призупиненням оборонної допомоги Україні. 

 

Суд не зобов'язав Джонсона просити ЄС 

відтермінувати Brexit 

Вищий цивільний суд Шотландії відмовив 

групі противників виходу Великої Британії з 

ЄС в ухваленні рішення, яке б зобов'язало 

прем'єр-міністра Бориса Джонсона просити ЄС 

відтермінувати Brexit, якщо до 19 жовтня 

британський парламент не схвалить угоду 

щодо Brexit. 

СВІТ 

 

Туреччина завершила підготовку до 

операції в Сирії  

Міністерство оборони Туреччини заявило про 

завершення підготовки до проведення операції 

на півночі Сирії. 

 

Трамп пригрозив повністю знищити 

економіку Туреччини 

Президент США Дональд Трамп пригрозив 

повністю знищити економіку Туреччини, якщо 

Анкара зробить те, що американський лідер 

вважає неприпустимим. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794881-impicment-dla-trampa-vid-bilogo-domu-vimagaut-dokumenti-pro-oboronnu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794881-impicment-dla-trampa-vid-bilogo-domu-vimagaut-dokumenti-pro-oboronnu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794881-impicment-dla-trampa-vid-bilogo-domu-vimagaut-dokumenti-pro-oboronnu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794881-impicment-dla-trampa-vid-bilogo-domu-vimagaut-dokumenti-pro-oboronnu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794883-sud-ne-zobovazav-dzonsona-prositi-es-vidterminuvati-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794883-sud-ne-zobovazav-dzonsona-prositi-es-vidterminuvati-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794883-sud-ne-zobovazav-dzonsona-prositi-es-vidterminuvati-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794959-tureccina-zaversila-pidgotovku-do-operacii-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794959-tureccina-zaversila-pidgotovku-do-operacii-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794959-tureccina-zaversila-pidgotovku-do-operacii-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794891-tramp-prigroziv-povnistu-znisiti-ekonomiku-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794891-tramp-prigroziv-povnistu-znisiti-ekonomiku-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794891-tramp-prigroziv-povnistu-znisiti-ekonomiku-tureccini.html


 

Трамп похизувався новітніми розробками 

зброї 

Штати розробляють "неймовірні нові 

озброєння", у тому числі підводні човни 

новітнього зразка та ядерну зброю. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Міністр енергетики США заперечив, що 

чинив тиск на український уряд 

Міністр енергетики США Рік Перрі заперечив 

інформацію про його можливу причетність до 

будь-якого тиску на український уряд, а також 

чутки про вірогідну відставку з адміністрації 

Дональда Трампа. 

 

Ринки ЄС та інвестиції: Кулеба закликає 

бізнес до відкритого діалогу 

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба 

закликає український бізнес до максимально 

відкритого та відвертого діалогу, аби 

ефективно відкривати ринки ЄС для 

українських товарів і залучати інвестиції з ЄС.

 

Міносвіти хоче забезпечити доступ вчених 

до дослідницьких інфраструктур світу 

Міністерство освіти та науки працює над 

забезпеченням доступу українським вченим до 

дослідницьких інфраструктур світу.

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794964-tramp-pohizuvavsa-novitnimi-rozrobkami-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794964-tramp-pohizuvavsa-novitnimi-rozrobkami-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794964-tramp-pohizuvavsa-novitnimi-rozrobkami-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794933-ministr-energetiki-ssa-zapereciv-so-ciniv-tisk-na-ukrainskij-urad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794933-ministr-energetiki-ssa-zapereciv-so-ciniv-tisk-na-ukrainskij-urad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794933-ministr-energetiki-ssa-zapereciv-so-ciniv-tisk-na-ukrainskij-urad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794865-rinki-es-ta-investicii-kuleba-zaklikae-biznes-do-vidkritogo-dialogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794865-rinki-es-ta-investicii-kuleba-zaklikae-biznes-do-vidkritogo-dialogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794865-rinki-es-ta-investicii-kuleba-zaklikae-biznes-do-vidkritogo-dialogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794944-minosviti-hoce-zabezpeciti-dostup-vcenih-do-doslidnickih-infrastruktur-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794944-minosviti-hoce-zabezpeciti-dostup-vcenih-do-doslidnickih-infrastruktur-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794944-minosviti-hoce-zabezpeciti-dostup-vcenih-do-doslidnickih-infrastruktur-svitu.html


 

Разумков назвав умови проведення виборів 

на Донбасі  

Складова з безпеки це, мабуть, одна з головних 

передумов для проведення виборів на нині 

окупованій території Донбасу. 

 

Загороднюк нагадав, що розведення військ 

можливе тільки після 7 днів "тиші" 

Міністр оборони України Андрій Загороднюк 

підтвердив позицію Києва, що розведення 

військ на двох визначених ділянках фронту на 

Донбасі можливе тільки в разі, якщо йому 

будуть передувати принаймні 7 днів повного 

дотримання режиму припинення вогню. 

 

Адвокат заявив про загрозу життю 

Пашинського у СІЗО 

Адвокат колишнього народного депутата 

Сергія Пашинського, якого суд узяв під арешт, 

заявив про загрозу життю його підзахисного у 

слідчому ізоляторі. 

 

Оновлення Укроборонпрому: Абромавичус 

призначив керівників ще трьох напрямків 

Колишнього заступника голови Національної 

поліції Костянтина Бушуєва призначили 

заступником генерального директора 

державного концерну "Укроборонпром". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2794935-razumkov-nazvav-umovi-provedenna-viboriv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2794935-razumkov-nazvav-umovi-provedenna-viboriv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2794935-razumkov-nazvav-umovi-provedenna-viboriv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794920-zagorodnuk-nagadav-so-rozvedenna-vijsk-mozlive-tilki-pisla-semi-dniv-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794920-zagorodnuk-nagadav-so-rozvedenna-vijsk-mozlive-tilki-pisla-semi-dniv-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794920-zagorodnuk-nagadav-so-rozvedenna-vijsk-mozlive-tilki-pisla-semi-dniv-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794908-advokat-zaaviv-pro-zagrozu-zittu-pasinskogo-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794908-advokat-zaaviv-pro-zagrozu-zittu-pasinskogo-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794908-advokat-zaaviv-pro-zagrozu-zittu-pasinskogo-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794873-onovlenna-ukroboronpromu-abromavicus-priznaciv-kerivnikiv-se-troh-napramkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794873-onovlenna-ukroboronpromu-abromavicus-priznaciv-kerivnikiv-se-troh-napramkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794873-onovlenna-ukroboronpromu-abromavicus-priznaciv-kerivnikiv-se-troh-napramkiv.html


 

Ткаченко підтвердив, що претендує на 

посаду голови КМДА 

Народний депутат від Слуги народу Олександр 

Ткаченко підтвердив, що претендує на посаду 

глави Київської міської держадміністрації. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі - 27 обстрілів, окупанти гатили із 

забороненої зброї  

7 жовтня збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 27 разів порушили 

режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

8 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні ввечері в іудеїв світу розпочинається 

й триватиме до ночі 9 жовтня одне з 

найвідповідальніших свят року – Йом Кіпур, 

або День спокутування, Судний день. 

 

Усик прибув до Чикаго на свій перший бій у 

суперважкій вазі 

Український боксер Олександр Усик прибув до 

Чикаго (США), де 12 жовтня на Wintrust Arena 

проведе свій перший бій у суперважкій вазі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2794968-tkacenko-pidtverdiv-so-pretendue-na-posadu-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2794968-tkacenko-pidtverdiv-so-pretendue-na-posadu-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2794968-tkacenko-pidtverdiv-so-pretendue-na-posadu-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794965-na-donbasi-27-obstriliv-okupanti-gatili-iz-zaboronenoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794965-na-donbasi-27-obstriliv-okupanti-gatili-iz-zaboronenoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794965-na-donbasi-27-obstriliv-okupanti-gatili-iz-zaboronenoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794374-8-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794374-8-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2794435-usik-pribuv-do-cikago-na-svij-persij-bij-u-supervazkij-vazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2794435-usik-pribuv-do-cikago-na-svij-persij-bij-u-supervazkij-vazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2794435-usik-pribuv-do-cikago-na-svij-persij-bij-u-supervazkij-vazi.html


 

Синоптики прогнозують кілька морозних 

днів, потім "бабине" літо 

В Україні дощі ймовірні у східних, 

Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській 

областях та в Криму, температура 6-11° тепла. 

 

8 жовтня: народний календар і астровісник  

Сьогодні Фросини; запасаймося капустою, чи 

встановиться зима до Михайла і що може 

спровокувати скандал 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2794854-sinoptiki-prognozuut-kilka-moroznih-dniv-potim-babine-lito.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2794854-sinoptiki-prognozuut-kilka-moroznih-dniv-potim-babine-lito.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2794854-sinoptiki-prognozuut-kilka-moroznih-dniv-potim-babine-lito.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2794404-8-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2794404-8-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

