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ТОП 

 

Хомчак про розведення військ на Донбасі: 

ЗСУ повернуться на позиції 2016 року 

Заплановане розведення сил і засобів в районі 

Петрівського і Золотого має відбутися 

дзеркально на відстань один кілометр від лінії 

зіткнення в обидві сторони. Нові позиції 

українських військових будуть там, де були у 

2016 році.

 

 

Зрив розведення сил на Донбасі: чого 

добивається Кремль АНАЛІТИКА 

Більшість експертів переконані, що Україні 

необхідно саме зараз пропонувати свою, 

альтернативну програму дій

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795429-homcak-pro-rozvedenna-vijsk-na-donbasi-zsu-povernutsa-na-pozicii-2016-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795429-homcak-pro-rozvedenna-vijsk-na-donbasi-zsu-povernutsa-na-pozicii-2016-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795429-homcak-pro-rozvedenna-vijsk-na-donbasi-zsu-povernutsa-na-pozicii-2016-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795528-zriv-rozvedenna-sil-na-donbasi-cogo-dobivaetsa-kreml.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795528-zriv-rozvedenna-sil-na-donbasi-cogo-dobivaetsa-kreml.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795528-zriv-rozvedenna-sil-na-donbasi-cogo-dobivaetsa-kreml.html


 

"Українська" справа: Трамп пояснив, чому 

заборонив Сондленду свідчити у Конгресі 

Глава білого дому Дональд Трамп визнав, що 

заборонив послу США при ЄС Гордону 

Сондленду свідчити в Палаті представників 

щодо контактів з українським керівництвом у 

розслідуванні з імпічменту, пояснивши це 

своєю відкритою неповагою до розслідування 

в Конгресі.

 

 

ЄС готовий постачати газ до кордону з 

Україною - 1,3 мільярда кубів на рік 

Оператори ГТС центральної та південної 

Європи підтвердили готовність транспортувати 

до кордону з Україною 1,3 млрд кубометрів 

газу на рік через Трансбалканський газопровід.

 

 

Нефьодов ініціює розслідування щодо 

маєтків керівників митниці у Конча-Заспі 

Голова Державної митної служби Максим 

Нефьодов ініціював розслідування щодо 

оренди високопосадовцями митниці маєтків 

реабілітаційного центру в Конча-Заспі, який 

будували для оздоровлення та відпочинку 

співробітників.

 

Раді пропонують перенести День 

Незалежності на 22 січня 

У Верховній Раді зареєстровано проєкт 

постанови №2205 “Про День Незалежності 

України”, який пропонує перенести День 

Незалежності на 22 січня, а 24 серпня 

відзначати День відновлення незалежності.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2795509-ukrainska-sprava-tramp-poasniv-comu-zaboroniv-sondlendu-svidciti-u-kongresi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2795509-ukrainska-sprava-tramp-poasniv-comu-zaboroniv-sondlendu-svidciti-u-kongresi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2795509-ukrainska-sprava-tramp-poasniv-comu-zaboroniv-sondlendu-svidciti-u-kongresi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795552-es-gotovij-postacati-gaz-do-kordonu-z-ukrainou-13-milarda-kubiv-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795552-es-gotovij-postacati-gaz-do-kordonu-z-ukrainou-13-milarda-kubiv-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795552-es-gotovij-postacati-gaz-do-kordonu-z-ukrainou-13-milarda-kubiv-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795238-nefodov-iniciue-rozsliduvanna-sodo-maetkiv-kerivnikiv-mitnici-u-koncazaspi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795238-nefodov-iniciue-rozsliduvanna-sodo-maetkiv-kerivnikiv-mitnici-u-koncazaspi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795238-nefodov-iniciue-rozsliduvanna-sodo-maetkiv-kerivnikiv-mitnici-u-koncazaspi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795204-radi-proponuut-perenesti-den-nezaleznosti-na-22-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795204-radi-proponuut-perenesti-den-nezaleznosti-na-22-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795204-radi-proponuut-perenesti-den-nezaleznosti-na-22-sicna.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна експортуватиме газ до Молдови без 

участі Газпрому 

Уряд доручив НАК "Нафтогаз України" вжити 

дій для забезпечення експорту газу до 

Молдови без участі російського Газпрому.

 

 

Чому Україна не закрила небо: Нідерланди 

проведуть додаткове розслідування щодо 

МН17 

Парламент Нідерландів підтримав пропозицію 

CDA (Християнсько-демократична партія) 

щодо додаткового розслідування, яке має бути 

зосереджене на обставинах незакриття 

повітряного простору над східною Україною 

на момент збиття рейсу МН17.

 

 

Україна має відновити контроль над 

кордоном з РФ до виборів на Донбасі - Брок 

До проведення місцевих виборів на території 

ОРДЛО, окрім іншого, має відбутися 

відновлення Україною контролю над нині 

непідконтрольною ділянкою українсько-

російського кордону на Донбасі.

 

 

Україну відвідає керівництво НАТО 

Представники керівного органу НАТО, 

Північноатлантичної ради, планують відвідати 

Україну, зокрема Одесу та Київ, 30-31 жовтня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795405-ukraina-eksportuvatime-gaz-do-moldovi-bez-ucasti-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795405-ukraina-eksportuvatime-gaz-do-moldovi-bez-ucasti-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795405-ukraina-eksportuvatime-gaz-do-moldovi-bez-ucasti-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795522-comu-ukraina-ne-zakrila-nebo-niderlandi-provedut-dodatkove-rozsliduvanna-sodo-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795522-comu-ukraina-ne-zakrila-nebo-niderlandi-provedut-dodatkove-rozsliduvanna-sodo-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795522-comu-ukraina-ne-zakrila-nebo-niderlandi-provedut-dodatkove-rozsliduvanna-sodo-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795522-comu-ukraina-ne-zakrila-nebo-niderlandi-provedut-dodatkove-rozsliduvanna-sodo-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795465-ukraina-mae-vidnoviti-kontrol-nad-kordonom-z-rf-do-viboriv-na-donbasi-brok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795465-ukraina-mae-vidnoviti-kontrol-nad-kordonom-z-rf-do-viboriv-na-donbasi-brok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795465-ukraina-mae-vidnoviti-kontrol-nad-kordonom-z-rf-do-viboriv-na-donbasi-brok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795476-ukrainu-vidvidae-kerivnictvo-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795476-ukrainu-vidvidae-kerivnictvo-nato.html


 

Україна зацікавилися досвідом Хорватії з 

реінтеграції окупованих територій 

Заступниця Голови Верховної Ради Олена 

Кондратюк у день незалежності Республіки 

Хорватія провела зустріч з Надзвичайним і 

Повноважним Послом цієї держави в Україні 

Аніцою Джамич.

 

 

У Баварії пройдуть Українські тижні 

У німецькій Баварії 10 жовтня розпочнуться 

Українські тижні. 

 

БЕЗПЕКА 

 

Загороднюк заперечує, що оборонний 

бюджет-2020 зменшиться 

Інформація про зменшення в держбюджеті на 

2020 рік фінансування на оборону країни не 

відповідає дійсності. Навпаки, оборонний 

бюджет у наступному році зросте.

 

 

На оборону та безпеку у бюджеті 

запланували рекордні 5,4% ВВП - 

Маркарова 

Видатки на сферу національної безпеки й 

оборони у проєкті державного бюджету на 

2020 рік закладено на рівні 245,8 млрд грн або 

5,4% від ВВП, і це найбільша сума, яка 

виділялась за всі роки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795482-ukraina-zacikavilisa-dosvidom-horvatii-z-reintegracii-okupovanih-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795482-ukraina-zacikavilisa-dosvidom-horvatii-z-reintegracii-okupovanih-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795482-ukraina-zacikavilisa-dosvidom-horvatii-z-reintegracii-okupovanih-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2795470-u-bavarii-projdut-ukrainski-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2795470-u-bavarii-projdut-ukrainski-tizni.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2795317-zagorodnuk-zaperecue-so-oboronnij-budzet2020-zmensitsa.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2795317-zagorodnuk-zaperecue-so-oboronnij-budzet2020-zmensitsa.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2795317-zagorodnuk-zaperecue-so-oboronnij-budzet2020-zmensitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795446-na-oboronu-ta-bezpeku-u-budzeti-zaplanuvali-rekordni-54-vvp-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795446-na-oboronu-ta-bezpeku-u-budzeti-zaplanuvali-rekordni-54-vvp-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795446-na-oboronu-ta-bezpeku-u-budzeti-zaplanuvali-rekordni-54-vvp-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795446-na-oboronu-ta-bezpeku-u-budzeti-zaplanuvali-rekordni-54-vvp-markarova.html


 

На виставці "Зброя та безпека-2019" 

презентували макет гіперзвукової ракети 

Конструкторське бюро "Південне" на виставці 

"Зброя та безпека-2019" у Києві презентувало 

макети надзвукової авіаційної керованої ракети 

"Блискавка", трьох ракет-носіїв та космічного 

апарату дистанційного зондування Землі.

 

 

Для Нацгвардії і ДСНС куплять 13 літаків 

Ан-178 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 8 

жовтня підписав Меморандум з ДП "Антонов" 

про закупівлю літаків Ан-178 для системи 

МВС.

 

УКРАЇНА 

 

Криклій звільнив начальників Дунайського 

пароплавства і філії АМПУ в Одесі 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

припинив повноваження Дмитра Чалого на 

посаді голови правління ПрАТ "Українське 

Дунайське пароплавство" та начальника 

Одеської філії Адміністрації морських портів 

України Ігоря Ткачука.

 

 

Законопроєкт про відокремлення ГТС від 

Нафтогазу зареєстрували в Раді 

Верховна Рада 7 жовтня зареєстрували 

законопроєкт №2239 "Про внесення змін до 

деяких законів України у зв'язку з 

відокремленням діяльності з транспортування 

природного газу".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2795535-na-vistavci-zbroa-ta-bezpeka2019-prezentuvali-maket-giperzvukovoi-raketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2795535-na-vistavci-zbroa-ta-bezpeka2019-prezentuvali-maket-giperzvukovoi-raketi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795403-dla-nacgvardii-i-dsns-kuplat-13-litakiv-an178.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795453-kriklij-zvilniv-golovu-dunajskogo-paroplavstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795453-kriklij-zvilniv-golovu-dunajskogo-paroplavstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795453-kriklij-zvilniv-golovu-dunajskogo-paroplavstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795165-zakonoproekt-pro-vidokremlenna-gts-vid-naftogazu-zareestruvali-v-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795165-zakonoproekt-pro-vidokremlenna-gts-vid-naftogazu-zareestruvali-v-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795165-zakonoproekt-pro-vidokremlenna-gts-vid-naftogazu-zareestruvali-v-radi.html


 

В Україні запустили відкритий сервіс 

моніторингу держпідприємств 

В Україні запустили відкритий сервіс, який 

дасть можливість кожному моніторити зміни в 

державних підприємствах.

 

 

Кабмін планує врегулювати видобуток 

бурштину: у Раді зареєстрували три 

законопроєкти 

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній 

Раді три законопроєкти, що стосуються 

регулювання видобутку бурштину.

 

Олена Зеленська просуватиме проєкти з 

поліпшення дитячого харчування 

Дружина Президента Олена Зеленська планує 

підтримувати та розвивати окремі напрями 

педіатрії та просувати проєкти з поліпшення 

дитячого харчування.

 

ЕКОНОМІКА 

 

ЄБРР та Євросоюз дають €70 мільйонів на 

підтримку бізнесу в Україні 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

спільно з Європейським Союзом надають 70 

млн євро на розвиток малого та середнього 

бізнесу в Україні. Кредитні кошти 

надаватимуться через три комерційні банки: 

Райффайзен банк Аваль, ПроКредит банк та 

ОТП банк.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795031-v-ukraini-zapustili-vidkritij-servis-monitoringu-derzpidpriemstv-dubilet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795031-v-ukraini-zapustili-vidkritij-servis-monitoringu-derzpidpriemstv-dubilet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795031-v-ukraini-zapustili-vidkritij-servis-monitoringu-derzpidpriemstv-dubilet.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795467-olena-zelenska-prosuvatime-proekti-z-polipsenna-ditacogo-harcuvanna.html
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Україна колись зможе постачати сусідам газ 

внутрішнього видобутку - Перрі 

Міністр енергетики США Рік Перрі обговорив 

з українським міністром енергетики Олексієм 

Оржелем та польським заступником міністра 

енергетики Томашем Дабровські питання 

підвищення енергетичної безпеки в регіоні. 

 

 

Україна цьогоріч експортувала соків на 

60% більше 

За результатами перших восьми місяців 

поточного року, експорт соків з України склав 

62,7 млн дол. США, що майже на 60% більше 

ніж за аналогічний період минулого року. 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Росія досі не пустила місію ООН в 

окупований Крим 

В окупованому Росією Криму кількість 

обшуків і рейдів проти кримських татар 

збільшилася вдвічі порівняно з першим 

півріччям 2018 року.

 

 

Сенцов дав свідчення для Моніторингової 

місії ООН з прав людини 

Звільнений політв'язень Кремля, режисер із 

Криму Олег Сенцов дав свідчення для 

Моніторингової місії ООН з прав людини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795471-ukraina-kolis-zmoze-postacati-susidam-gaz-vnutrisnogo-vidobutku-perri.html
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Суд РФ ігнорує фальсифікації у справі 

кримських татар - адвокати 

Адвокати, які беруть участь у захисті 

фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", 

заявили клопотання про численні 

фальсифікації у матеріалах справи.

 

 

Денісова просить Москалькову розібратися, 

куди етапували "українських диверсантів" 

Український обмудсмен Людмила Денісова 

звернулася до Уповноваженого з прав людини 

РФ Тетяни Москалькової щодо встановлення 

місцеперебування Володимира Дудки та 

Олексія Бессарабова.

 

 

Із початку року до суду передали 12 справ за 

злочини проти журналістів — ГПУ 

Із січня по вересень 2019 року правоохоронці 

розслідували та передали до суду 12 

кримінальних проваджень щодо злочинів, 

скоєних стосовно журналістів.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Ексдепутату оголосили підозру у заволодінні 

коштами Укрсиббанку 

Прокуратура Києва оголосила колишньому 

народному депутату підозру у заволодінні 1,1 

млрд грн “Укрсиббанку”.
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На корветах для армії "наварили" майже 85 

мільйонів - ГПУ відкрила справу 

Генеральна прокуратура порушила 

кримінальну справу щодо можливих 

зловживань під час будівництва корветів для 

потреб Військово-морських сил України.

 

Ситник хотів "допомогти Клінтон": 

Луценко зробив нову заяву у справі 

Манафорта 

Колишній генпрокурор Юрій Луценко заявив, 

що директор НАБУ Артем Ситник особисто 

керівнику САП Назару Холодницькому 

підтвердив підтримку і зацікавленість в 

перемозі на американських виборах 2016 року 

Гілларі Клінтон, головного опонента Дональда 

Трампа.

 

Паливо для МОУ: справа про розтрату 58 

мільйонів пішла до Антикорупційного суду 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

направила до Вищого антикорупційного суду 

справу стосовно розтрати 58 млн грн під час 

закупівлі палива для потреб Міністерства 

оборони.

 

 

Прокуратура поновила справу про побиття 

журналістів ―Схем‖ 

Прокуратура Київської області скасувала 

рішення про закриття провадження за фактом 

спричинення тілесних ушкоджень журналістам 

програми “Схеми”. 

https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2795337-na-korvetah-dla-armii-navarili-majze-85-miljoniv-gpu-vidkrila-spravu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2795337-na-korvetah-dla-armii-navarili-majze-85-miljoniv-gpu-vidkrila-spravu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2795337-na-korvetah-dla-armii-navarili-majze-85-miljoniv-gpu-vidkrila-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795519-sitnik-hotiv-dopomogti-klinton-lucenko-zrobiv-novu-zaavu-u-spravi-manaforta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795519-sitnik-hotiv-dopomogti-klinton-lucenko-zrobiv-novu-zaavu-u-spravi-manaforta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795519-sitnik-hotiv-dopomogti-klinton-lucenko-zrobiv-novu-zaavu-u-spravi-manaforta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795519-sitnik-hotiv-dopomogti-klinton-lucenko-zrobiv-novu-zaavu-u-spravi-manaforta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795033-palivo-dla-mou-sprava-pro-roztratu-58-miljoniv-pisla-do-antikorupcijnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795033-palivo-dla-mou-sprava-pro-roztratu-58-miljoniv-pisla-do-antikorupcijnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795033-palivo-dla-mou-sprava-pro-roztratu-58-miljoniv-pisla-do-antikorupcijnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795194-prokuratura-ponovila-spravu-pro-pobitta-zurnalistiv-shem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795194-prokuratura-ponovila-spravu-pro-pobitta-zurnalistiv-shem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795194-prokuratura-ponovila-spravu-pro-pobitta-zurnalistiv-shem.html


 

Януковича викликають до Апеляційного 

суду 

Київський апеляційний суд викликає 

експрезидента Віктора Януковича на засідання 

з розгляду скарг його захисників на вирок суду 

першої інстанції у справі щодо державної 

зради.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Мир в Україні та «Рух опору капітуляцї» – 

якими їх побачили іноземці АНАЛІТИКА 

У світових ЗМІ стара біда: коли пишуть про 

Україну, уникають називати війну війною, а 

агресора агресором

 

 

Проклятий дебют Усика АНАЛІТИКА 

Український боксер ризикує знову відкласти 

свій перший бій в суперважкому дивізіоні.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Президент і його Офіс мають дев'ять 

офіційних сторінок у соцмережах 

Президент Володимир Зеленський та Офіс 

Президента мають дев’ять офіційних сторінок 

у соціальних мережах, решта — фейкові.
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Проти продажу землі - 73% українців 

(ОПИТУВАННЯ) 

Проти продажу землі сільськогосподарського 

призначення іноземцям виступають 81% 

українців; підтримують — лише 13%.

 

В Арахамії народилися двійнята 

У голови фракції “Слуга народу” Давида 

Арахамії народилася двійня й тепер він батько 

шести дітей.

 

 

Яніна Соколова — на першому місці у 

рейтингу ―ТОП-100 блогерів‖ 

Журналістка та акторка Яніна Соколова посіла 

перше місце в рейтингу найпопулярніших 

блогерів України за версією читачів сайту 

"Факти. ICTV".

 

 

Воротиліна пробігла марафон на протезі й 

встановила рекорд України 

Тенісистка Тетяна Воротиліна пробігла 

марафон у Києві (Wizz Air Kyiv City Marathon) 

з протезом на нозі й встановила рекорд 

України.
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Українка посіла третє місце в шоу Britain’s 

Got Talent з номером про принцесу Діану 

(ВІДЕО) 

Українська художниця Ксенія Симонова, яка 

працює в жанрі пісочної анімації, 

переможниця 1-го сезону (2009) шоу «Україна 

має талант», посіла третє місце у фіналі одного 

з найпопулярніших шоу Великої Британії 

Britain’s Got Talent.

 

Як київська гімназія ім. Пушкіна стає 

україномовною АНАЛІТИКА 

Укрінформ навідався до російськомовної 

школи, яка згідно з законом, з наступного 

навчального року має перейти на українську. 

Які там настрої?

 

 

На фестивалі в Пирогові частуватимуть 

гарбузовим медом 

У Національному музеї народної архітектури 

та побуту України вихідними, 12-13 жовтня, 

відбудеться Перший міжнародний фестиваль 

#ГарбузFest.
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