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ТОП 

 

Білий дім відмовився від співпраці щодо 

імпічменту Трампа – ЗМІ 

Адміністрація президента США відмовилася 

співпрацювати з Палатою представників у 

розслідуванні щодо імпічменту Дональда 

Трампа. 

 

Адвоката Трампа викликають у Сенат 

США на слухання щодо України 

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, 

що звернув увагу на заяви адвоката президента 

США Руді Джуліані про масштабну корупцію 

в Україні й "несправедливе" звільнення 

ексгенпрокурора Віктора Шокіна, тому 

запросить його на слухання до Сенату. 
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Спецслужби Заходу виявили надсекретний 

підрозділ РФ, який "підриває" Європу - 

NYT 

Розвідувальні служби принаймні чотирьох 

західних країн виявили цілком таємний 

підрозділ ГРУ Генштабу Росії, діяльність якого 

пов'язана з дестабілізацією ситуації в Європі. 

 

У Путіна проти участі США в 

"нормандському форматі" 

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, 

що Росія проти пропозицій про приєднання 

США до переговорів про припинення війни на 

Донбасі в "нормандському форматі", 

учасниками якого є Україна, Росія, Німеччина і 

Франція. 

 

Українцям прогнозують "температурні 

гойдалки" — від заморозків до +21° 

В Україні у середу, 9 жовтня, невеликий дощ 

можливий у західних і північних областях. 

Температура повітря становитиме 8-13° тепла, 

на півдні, Закарпатті та Прикарпатті 

прогріється до +19°. 

СВІТ 

 

Дії Трампа загрожують нацбезпеці США - 

спікер Палати представників 

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі 

назвала відмову Білого дому співпрацювати в 

розслідуванні щодо імпічменту спробою 

Трампа приховати зраду демократії. 
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Європарламент не погоджуватиме 

домовленість про Brexit будь-якою ціною 

Домовленість із Великою Британією щодо 

виходу з ЄС потребує погодження з 

Європарламентом, який не буде схвалювати 

таку угоду за будь-яку ціну. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

"Формула Штайнмаєра" може бути 

відправною точкою у реалізації "Мінська" 

— ОБСЄ 

Парламентська асамблея ОБСЄ, твердо 

відстоюючи захист територіальної цілісності та 

суверенітету України, вітає останні ініціативи 

РФ та України з узгодження тексту "формули 

Штайнмаєра", що може бути корисним в 

реалізації Мінських домовленостей. 

 

Україна планує до кінця року обговорити 

оновлення Угоди про асоціацію з ЄС 

У ЄС конструктивно ставляться до пропозицій 

України щодо оновлення Угоди про асоціацію, 

тож модальності та параметри такої роботи 

можуть бути конкретизовані ще до кінця року. 

 

Україна хоче обговорити з ЄС обмеження у 

торгівлі сталлю 

Україна вважає негативним явищем 

повернення до квотування сталеливарної 

продукції, яке ЄС запровадив після реакції 

світового ринку на введення додаткового мита 

з боку США. 
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Польща повинна спростити легалізацію 

українських заробітчан - експерт 

Головними проблемами українських трудових 

мігрантів в Польщі є дуже довга процедура 

легалізації, а також прив’язаність до 

конкретного роботодавця. 

УКРАЇНА 

 

Верланов розповів, хто потрапить у "зону 

особливої уваги" податкової 

Нечесні суб’єкти господарювання, чия 

діяльність завдає шкоди бюджету, мають 

потрапити в зону особливої уваги податкової 

служби. 

 

Малюська: Маємо намір змінити підходи до 

написання законів 

Міністр юстиції Денис Малюська припускає 

перехід до нових стандартів написання законів 

в Україні. 

 

Біденко: Туризм і промоція - це точка росту, 

з якою необхідно працювати МКМС 

Для Міністерства культури, молоді та спорту 

туризм і промоція України - це точка росту, з 

якою необхідно якісно та ефективно 

працювати. 
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Дебати щодо націоналізації ПриватБанку 

пройдуть у закритому режимі – суд 

призначив дату 

Господарський суд Києва оголосив про 

перерву у розгляді справи за позовом Ігоря 

Коломойського про визнання недійсним 

договору купівлі-продажу цього банку між 

Мінфіном і особами, які були на той момент 

співвласниками фінустанови. 

 

Пашинського попереджали про єдиний 

шанс утекти з України - адвокат 

Колишнього народного депутата Сергія 

Пашинського попереджали про те, що в нього 

є "один шанс негайно втекти з України", заявив 

адвокат Андрій Федур. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі - 17 обстрілів, окупанти гатили з 

мінометів і гранатометів 

8 жовтня, збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 17 разів порушили 

режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

9 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Всесвітній день пошти – міжнародне 

професійне свято працівників поштового 

зв’язку. 
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У Римі шукають невідомих, які почепили на 

мосту опудало Грети Тунберг 

Італійські правоохоронці з'ясовують, яким 

чином на одному з мостів Рима з'явилося 

опудало шведської кліматичної активістки 

Грети Тунберг. 

 

У Пекіні збудували хмарочос заввишки 

понад пів кілометра 

У столиці Китаю відбулося відкриття 

хмарочоса CITIC Tower, який став найвищим у 

місті та ввійшов до десятки найвисотніших 

будівель світу. 

 

У Києві закінчився безморозний період, але 

незабаром "бабине літо" 

Попри те, що до Києва незабаром прийде 

“бабине літо”, відсьогодні у столиці закінчився 

"безморозний" період, середня тривалість 

якого складає 188 днів. 

 

9 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Івана Богослова; хто не варт доброго 

слова, яким буде червень і що забула Венера у 

Скорпіоні 
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