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ТОП 

 

Зеленський завтра проведе пресмарафон, 

що триватиме увесь день 

У четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочнеться 

пресмарафон з Президентом України 

Володимиром Зеленським. Глава держави 

відповідатиме на запитання журналістів 

протягом усього дня.

 

 

Лише один аспект Мінських угод: Берлін 

роз’яснив "формулу Штайнмаєра" 

Міністерство закордонних справ Німеччини 

заявляє, що незважаючи на погодження так 

званої "формули Штайнмаєра", важливі 

аспекти врегулювання на Донбасі сторони 

залишаються невирішеними.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796002-zelenskij-zavtra-provede-presmarafon-so-trivatime-uves-den.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796002-zelenskij-zavtra-provede-presmarafon-so-trivatime-uves-den.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796002-zelenskij-zavtra-provede-presmarafon-so-trivatime-uves-den.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796250-lise-odin-aspekt-minskih-ugod-berlin-rozasniv-formulu-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796250-lise-odin-aspekt-minskih-ugod-berlin-rozasniv-formulu-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796250-lise-odin-aspekt-minskih-ugod-berlin-rozasniv-formulu-stajnmaera.html


 

Богдан: Я не спілкувався з Кисліним, не п’ю 

кров малолітніх і поважаю журналістів 

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан 

заявляє, що ніколи не бачив та не спілкувався з 

американським громадянином українського 

походження Семом Кисліним.

 

 

Труба: У нас немає проєкту підозри 

Порошенку 

У Державному бюро розслідувань немає 

проєкту підозри експрезидентові Петрові 

Порошенку.

 

 

Транзитний контракт із Газпромом 1 січня 

укладатиме новий оператор ГТС 

Транзитний контракт із ПАТ "Газпром" 1 січня 

2020 року укладатиме новий оператор 

газотранспортної системи (ГТС).

 

 

Сутички на блокпосту в Кремінній: двох 

осіб затримали 

Після сутичок між поліцією і добровольцями 

на блокпосту в Кремінній було затримано двох 

осіб.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796103-bogdan-a-ne-spilkuvavsa-z-kislinim-ne-pu-krov-malolitnih-i-povazau-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796103-bogdan-a-ne-spilkuvavsa-z-kislinim-ne-pu-krov-malolitnih-i-povazau-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796103-bogdan-a-ne-spilkuvavsa-z-kislinim-ne-pu-krov-malolitnih-i-povazau-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795942-truba-u-nas-nemae-proektu-pidozri-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795942-truba-u-nas-nemae-proektu-pidozri-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795942-truba-u-nas-nemae-proektu-pidozri-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796036-tranzitnij-kontrakt-iz-gazpromom-1-sicna-ukladatime-novij-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796036-tranzitnij-kontrakt-iz-gazpromom-1-sicna-ukladatime-novij-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796036-tranzitnij-kontrakt-iz-gazpromom-1-sicna-ukladatime-novij-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2796105-suticki-na-blokpostu-v-kreminnij-dvoh-osib-zatrimali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2796105-suticki-na-blokpostu-v-kreminnij-dvoh-osib-zatrimali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2796105-suticki-na-blokpostu-v-kreminnij-dvoh-osib-zatrimali.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна в ОБСЄ: "формула Штайнмаєра" 

не змінює логіку Мінських угод - спочатку 

безпека 

"Формула Штайнмаєра" передбачає механізм 

виконання лише одного з положень Мінських 

угод та жодним чином не замінює ці 

домовленості, як і не змінює їх логіку про 

першочерговість виконання безпекового 

компонента.

 

 

Зеленський телефоном поспілкувався з 

Меркель 

Президент України Володимир Зеленський у 

телефонній розмові з канцлером Німеччини 

Ангелою Меркель обговорили питання 

відновлення територіальної цілісності України.

 

 

Турецька Aselsan поставить Україні 

радіостанцій на $6 мільйонів 

Компанія "Спецтехноекспорт" під час виставки 

"Зброя та безпека 2019" підписала контракт із 

турецькою компанією Aselsan про поставки 

радіостанцій УКВ-зв’язку для потреб 

Міноборони на суму 6 млн дол. США.

 

 

Глава МЗС Нідерландів їде в Україну, серед 

головних тем — справа МН17 

Міністр закордонних справ Королівства 

Нідерланди Стеф Блок відвідає Україну у 

четвер, 10 жовтня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796268-ukraina-v-obse-formula-stajnmaera-ne-zminue-logiku-minskih-ugod-spocatku-bezpeka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796268-ukraina-v-obse-formula-stajnmaera-ne-zminue-logiku-minskih-ugod-spocatku-bezpeka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796268-ukraina-v-obse-formula-stajnmaera-ne-zminue-logiku-minskih-ugod-spocatku-bezpeka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796268-ukraina-v-obse-formula-stajnmaera-ne-zminue-logiku-minskih-ugod-spocatku-bezpeka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796280-zelenskij-telefonom-pospilkuvavsa-z-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796280-zelenskij-telefonom-pospilkuvavsa-z-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796280-zelenskij-telefonom-pospilkuvavsa-z-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796315-turecka-aselsan-postavit-ukraini-radiostancij-na-6-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796315-turecka-aselsan-postavit-ukraini-radiostancij-na-6-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796315-turecka-aselsan-postavit-ukraini-radiostancij-na-6-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796283-glava-mzs-niderlandiv-ide-v-ukrainu-sered-golovnih-tem-sprava-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796283-glava-mzs-niderlandiv-ide-v-ukrainu-sered-golovnih-tem-sprava-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796283-glava-mzs-niderlandiv-ide-v-ukrainu-sered-golovnih-tem-sprava-mn17.html


 

Почитайте стенограму: Трамп каже, що 

нічого "божевільного" у розмові з 

Зеленським не було 

Президент США Дональд Трамп назвав 

"великою брехнею" заяви про те, що його 

розмова з Президентом України Володимиром 

Зеленським не відповідала національній 

безпеці Сполучених Штатів.

 

 

Європейський інвестбанк надасть 20 

мільйонів євро для кредитування бізнесу в 

Україні 

Кабінет міністрів на засіданні у середу схвалив 

рішення, яке в перспективі дозволить Україні 

отримати від Європейського інвестиційного 

банку 20 млн євро для кредитування малого та 

середнього бізнесу.

 

 

Нафтогаз vs Газпром: у Стокгольмі 

починаються слухання апеляції 

У Стокгольмі 9 жовтня починаються слухання 

апеляції на рішення Стокгольмського 

арбітражу у справі про транзит та постачання 

газу між Нафтогазом та Газпромом.

 

У Польщі хочуть розвивати економічну 

співпрацю та туризм з Україною в 

прикордонній зоні 

Польська влада хоче розвивати торгівлю та 

туризм з Україною в прикордонній зоні, а тому 

розвиватиме для цього відповідну залізничну 

інфраструктуру та логістичну базу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796173-pocitajte-stenogramu-tramp-kaze-so-nicogo-bozevilnogo-u-rozmovi-z-zelenskim-ne-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796173-pocitajte-stenogramu-tramp-kaze-so-nicogo-bozevilnogo-u-rozmovi-z-zelenskim-ne-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796173-pocitajte-stenogramu-tramp-kaze-so-nicogo-bozevilnogo-u-rozmovi-z-zelenskim-ne-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796173-pocitajte-stenogramu-tramp-kaze-so-nicogo-bozevilnogo-u-rozmovi-z-zelenskim-ne-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796087-evropejskij-investbank-nadast-20-miljoniv-evro-dla-kredituvanna-biznesu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796087-evropejskij-investbank-nadast-20-miljoniv-evro-dla-kredituvanna-biznesu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796087-evropejskij-investbank-nadast-20-miljoniv-evro-dla-kredituvanna-biznesu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796087-evropejskij-investbank-nadast-20-miljoniv-evro-dla-kredituvanna-biznesu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795700-naftogaz-vs-gazprom-u-stokgolmi-pocinautsa-sluhanna-apelacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795700-naftogaz-vs-gazprom-u-stokgolmi-pocinautsa-sluhanna-apelacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795700-naftogaz-vs-gazprom-u-stokgolmi-pocinautsa-sluhanna-apelacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2796029-u-polsi-hocut-rozvivati-ekonomicnu-spivpracu-ta-turizm-z-ukrainou-v-prikordonnij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2796029-u-polsi-hocut-rozvivati-ekonomicnu-spivpracu-ta-turizm-z-ukrainou-v-prikordonnij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2796029-u-polsi-hocut-rozvivati-ekonomicnu-spivpracu-ta-turizm-z-ukrainou-v-prikordonnij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2796029-u-polsi-hocut-rozvivati-ekonomicnu-spivpracu-ta-turizm-z-ukrainou-v-prikordonnij-zoni.html


 

ЮНЕСКО заслухає доповідь щодо ситуації в 

окупованому Криму 

В ЮНЕСКО представлять доповідь про 

результати моніторингу ситуації в тимчасово 

окупованій Росією АР Крим.

БЕЗПЕКА 

 

Хомчак назвав пріоритети ЗСУ на 2020 рік 

Першочерговим напрямком у роботі Генштабу 

на 2020 рік є розвиток зенітно-ракетних військ.

 

 

Жодних автономій на Донбасі не 

вибиратимуть, Україна є унітарною 

державою — МЗС 

Партнери України по “нормандському 

формату” підтримують вимогу українських 

дипломатів до Росії щодо виведення нею 

військ та надання можливості Україні 

відновити суверенітет над тимчасово 

окупованими територіями.

 

 

Окупанти ―мінують‖ маршрути патрулів 

ОБСЄ на Донбасі 

Російські окупаційні війська, аби не допустити 

спостерігачів ОБСЄ до військових об’єктів, 

навмисно встановлюють на маршрутах їхнього 

руху таблички про замінування.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2796211-unesko-zasluhae-dopovid-sodo-situacii-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2796211-unesko-zasluhae-dopovid-sodo-situacii-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2796211-unesko-zasluhae-dopovid-sodo-situacii-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795832-homcak-nazvav-prioriteti-zsu-na-2020-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795832-homcak-nazvav-prioriteti-zsu-na-2020-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795929-zodnih-avtonomij-na-donbasi-ne-vibiratimut-ukraina-e-unitarnou-derzavou-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795929-zodnih-avtonomij-na-donbasi-ne-vibiratimut-ukraina-e-unitarnou-derzavou-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795929-zodnih-avtonomij-na-donbasi-ne-vibiratimut-ukraina-e-unitarnou-derzavou-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795929-zodnih-avtonomij-na-donbasi-ne-vibiratimut-ukraina-e-unitarnou-derzavou-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795720-okupanti-minuut-marsruti-patruliv-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795720-okupanti-minuut-marsruti-patruliv-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795720-okupanti-minuut-marsruti-patruliv-obse-na-donbasi.html


 

Генштаб назвав умови завершення бойових 

дій на Донбасі 

Бойові дії на Донбасі будуть завершені за умов 

звільнення всіх українських полонених, 

повного взяття під контроль Україною 

окупованих територій та державного кордону з 

Російською Федерацією.

УКРАЇНА 

 

Заступником Бородянського став 

ексконсультант McKinsey&Company 

В середу, 9 жовтня, Кабінет міністрів на 

своєму засіданні підтримав розпорядження про 

призначення заступником міністра культури, 

молоді та спорту України Олексія Сівіріна.

 

 

Зеленський вручив посвідчення новим 

членам ЦВК 

Президент Володимир Зеленський вручив 

посвідчення новопризначеним членам 

Центральної виборчої комісії.

 

 

Чубаров: Україні слід вимагати від ОБСЄ 

негайного відкликання Сайдіка 

Голова Меджлісу кримських татар Рефат 

Чубаров вважає, що Україні слід вимагати 

негайного відкликання Мартіна Сайдіка від 

виконання повноважень спеціального 

представника голови ОБСЄ в Україні та 

Тристоронній контактній групі з врегулювання 

на Донбасі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795708-genstab-nazvav-umovi-zaversenna-bojovih-dij-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795708-genstab-nazvav-umovi-zaversenna-bojovih-dij-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795708-genstab-nazvav-umovi-zaversenna-bojovih-dij-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796116-zastupnikom-borodanskogo-stav-ekskonsultant-mckinseycompany.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796116-zastupnikom-borodanskogo-stav-ekskonsultant-mckinseycompany.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796116-zastupnikom-borodanskogo-stav-ekskonsultant-mckinseycompany.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796307-zelenskij-vruciv-posvidcenna-novim-clenam-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796307-zelenskij-vruciv-posvidcenna-novim-clenam-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796307-zelenskij-vruciv-posvidcenna-novim-clenam-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2795638-cubarov-ukraini-slid-vimagati-vid-obse-negajnogo-vidklikanna-sajdika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2795638-cubarov-ukraini-slid-vimagati-vid-obse-negajnogo-vidklikanna-sajdika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2795638-cubarov-ukraini-slid-vimagati-vid-obse-negajnogo-vidklikanna-sajdika.html


 

Уряд не отримував подання на призначення 

Ткаченка головою КМДА - Гончарук 

До Кабінету міністрів не надходило подання на 

призначення головою Київської міської 

державної адміністрації Олександра Ткаченка.

 

 

Раді рекомендують створити ТСК для 

перевірки зміни власників ―телеканалів 

Медведчука‖ 

Комітет з питань регламенту, депутатської 

етики та організації роботи Верховної Ради 

рекомендує парламенту ухвалити проєкт 

постанови, якою створюється ТСК для 

розслідування законності зміни власників 

трьох телеканалів.

 

 

Порошенко пропонує сім кроків, аби 

Україна не потрапила у російську пастку 

Колишній президент Петро Порошенко заявив, 

що у разі відходу української армії на позиції 

2016 року, як це передбачено так званою 

"формулою Штайнмаєра", буде втрачено 

близько 30 населених пунктів і низку 

ключових висот.

 

 

Загороднюк виключає можливість амністії 

злочинцям на Донбасі 

Ті, хто воюють на Донбасі проти України, не 

можуть розраховувати на амністію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796021-urad-ne-otrimuvav-podanna-na-priznacenna-tkacenka-golovou-kmda-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796021-urad-ne-otrimuvav-podanna-na-priznacenna-tkacenka-golovou-kmda-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796021-urad-ne-otrimuvav-podanna-na-priznacenna-tkacenka-golovou-kmda-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796247-radi-rekomenduut-stvoriti-tsk-dla-perevirki-zmini-vlasnikiv-telekanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796247-radi-rekomenduut-stvoriti-tsk-dla-perevirki-zmini-vlasnikiv-telekanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796247-radi-rekomenduut-stvoriti-tsk-dla-perevirki-zmini-vlasnikiv-telekanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796247-radi-rekomenduut-stvoriti-tsk-dla-perevirki-zmini-vlasnikiv-telekanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796288-porosenko-proponue-sim-krokiv-abi-ukraina-ne-potrapila-u-rosijsku-pastku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796288-porosenko-proponue-sim-krokiv-abi-ukraina-ne-potrapila-u-rosijsku-pastku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796288-porosenko-proponue-sim-krokiv-abi-ukraina-ne-potrapila-u-rosijsku-pastku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795850-zagorodnuk-viklucae-mozlivist-amnistii-zlocincam-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795850-zagorodnuk-viklucae-mozlivist-amnistii-zlocincam-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795850-zagorodnuk-viklucae-mozlivist-amnistii-zlocincam-na-donbasi.html


 

Голова Харківської ОДА Світлична подала 

декларацію на посаду в РНБО 

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія 

Світлична подала електронну декларацію, у 

якій зазначається, що вона претендує на посаду 

заступника секретаря Ради національної 

безпеки і оборони.

ЕКОНОМІКА 

 

Україна втратила позиції у рейтингу 

конкурентоспроможності 

Україна опустилася на дві позиції у рейтингу 

конкурентоспроможності Всесвітнього 

економічного форуму порівняно з показниками 

2018 року.

 

 

Абсолютний рекорд: чистий прибуток 

ПриватБанку зріс до 27,4 мільярда 

За результатами січня-вересня 2019 року 

ПриватБанк збільшив чистий прибуток до 27,4 

млрд грн.

 

 

Мінекономіки передало до Фонду 

держмайна два підприємства на 

приватизацію 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства передало до Фонду 

державного майна України (ФДМУ) ДП "Завод 

"Електроважмаш" та ПАТ "Об’єднана гірно-

хімічна компанія" на приватизацію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795754-golova-harkivskoi-oda-svitlicna-podala-deklaraciu-na-posadu-v-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795754-golova-harkivskoi-oda-svitlicna-podala-deklaraciu-na-posadu-v-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795754-golova-harkivskoi-oda-svitlicna-podala-deklaraciu-na-posadu-v-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795940-ukraina-vtratila-pozicii-u-rejtingu-konkurentospromoznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795940-ukraina-vtratila-pozicii-u-rejtingu-konkurentospromoznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795940-ukraina-vtratila-pozicii-u-rejtingu-konkurentospromoznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795780-cistij-pributok-privatbanku-zris-do-rekordnih-dla-ukraini-274-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795780-cistij-pributok-privatbanku-zris-do-rekordnih-dla-ukraini-274-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795780-cistij-pributok-privatbanku-zris-do-rekordnih-dla-ukraini-274-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795768-minekonomiki-peredalo-do-fondu-derzmajna-dva-pidpriemstva-na-privatizaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795768-minekonomiki-peredalo-do-fondu-derzmajna-dva-pidpriemstva-na-privatizaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795768-minekonomiki-peredalo-do-fondu-derzmajna-dva-pidpriemstva-na-privatizaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795768-minekonomiki-peredalo-do-fondu-derzmajna-dva-pidpriemstva-na-privatizaciu.html


 

Споживчі ціни у вересні зросли на 0,7% 

У вересні 2019 року споживчі ціни в Україні 

зросли на 0,7% у порівнянні з попереднім 

місяцем. 

 

Рівнеазот Фірташа заборгував працівникам 

понад 15 мільйонів 

ПАТ "Рівнеазот" є найбільшим у Рівненській 

області боржником з виплати зарплат: 

підприємство винне працівникам 15,2 млн грн.

 

НБУ сьогодні вводить в обіг монету, 

присвячену видатному художнику 

Національний банк України із 9 жовтня 2019 

року вводить в обіг пам'ятну монету з 

нейзильберу присвячену художнику Івану 

Трушу.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Слідком РФ ―шиє‖ шість нових справ 

українським військовим 

Слідчий комітет Росії порушив ще шість 

кримінальних справ проти захисників України 

від російської агресії - нібито через «прицільні 

обстріли об'єктів цивільної інфраструктури».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796205-spozivci-cini-u-veresni-zrosli-na-07.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796205-spozivci-cini-u-veresni-zrosli-na-07.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795750-rivneazot-firtasa-zaborguvav-pracivnikam-ponad-15-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795750-rivneazot-firtasa-zaborguvav-pracivnikam-ponad-15-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795750-rivneazot-firtasa-zaborguvav-pracivnikam-ponad-15-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795809-nbu-sogodni-vvodit-v-obig-monetu-prisvacenu-vidatnomu-hudozniku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795809-nbu-sogodni-vvodit-v-obig-monetu-prisvacenu-vidatnomu-hudozniku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795809-nbu-sogodni-vvodit-v-obig-monetu-prisvacenu-vidatnomu-hudozniku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795922-slidkom-rf-sie-sist-novih-sprav-ukrainskim-vijskovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795922-slidkom-rf-sie-sist-novih-sprav-ukrainskim-vijskovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2795922-slidkom-rf-sie-sist-novih-sprav-ukrainskim-vijskovim.html


 

Денісова просить направити консула до 

політв'язня Гафарова у ростовське СІЗО 

Український омбудсмен Людмила Денісова 

звернулася в МЗС України з метою надання 

медичної допомоги політв'язню Гафарову, 

який перебуває в ростовському СІЗО.

 

Журналістка з Черкащини заявляє про 

погрози голови райради — НСЖУ 

Головний редактор тальнівської газети "Новий 

дзвін" (Черкаська область) Анна Драгун 

заявляє, що протягом останніх шести місяців 

на її адресу надходили погрози від місцевої 

голови районної ради.

 

Переселенці скаржаться на низькі зарплати 

і брак вакансій 

Станом на червень менше половини 

внутрішньо переміщених осіб були 

працевлаштованими, при цьому для більшості 

переселенців зарплата є основним джерелом 

доходу.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

НАЗК направило до суду протокол на 

Маркарову 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції направило до суду адмінпротоколи 

стосовно міністра фінансів України Оксани 

Маркарової та колишнього народного депутата 

Олександра Супруненка за декларування 

недостовірних відомостей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796074-denisova-prosit-napraviti-konsula-do-politvazna-gafarova-u-rostovske-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796074-denisova-prosit-napraviti-konsula-do-politvazna-gafarova-u-rostovske-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796074-denisova-prosit-napraviti-konsula-do-politvazna-gafarova-u-rostovske-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2796222-zurnalistka-z-cerkasini-zaavlae-pro-pogrozi-golovi-rajradi-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2796222-zurnalistka-z-cerkasini-zaavlae-pro-pogrozi-golovi-rajradi-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2796222-zurnalistka-z-cerkasini-zaavlae-pro-pogrozi-golovi-rajradi-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795765-pereselenci-skarzatsa-na-nizki-zarplati-i-brak-vakansij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795765-pereselenci-skarzatsa-na-nizki-zarplati-i-brak-vakansij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795765-pereselenci-skarzatsa-na-nizki-zarplati-i-brak-vakansij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795813-nazk-napravilo-do-sudu-protokol-na-markarovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795813-nazk-napravilo-do-sudu-protokol-na-markarovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795813-nazk-napravilo-do-sudu-protokol-na-markarovu.html


 

ДБР відкрило дві справи щодо Порошенка, 

одна з них - за зверненням Саакашвілі 

Державне бюро розслідувань зареєструвало 

кримінальні провадження за фактом 

можливого недекларування доходів п'ятим 

президентом Петром Порошенком та за 

фактом видворення з України Михеїла 

Саакашвілі.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Хто більше виграв/програв від 

«українського скандалу»: Трамп чи Байден 

АНАЛІТИКА 

Не виключено навіть, що на наступних 

президентських виборах у США ми не 

побачимо жодного з них

 

 

КПВВ «Чонгар»: дорога на Крим 

Пункт в`їзду-виїзду на півострів сьогодні 

схожий на великий будівельний майданчик

 

 

Русанівське кладовище тварин: фільм жахів 

скасовується? АНАЛІТИКА 

Столична влада демонструє проблиски 

цивілізованого ставлення, пропонуючи 

ексгумацію та перепоховання тварин з 

найбільшого стихійного цвинтаря Києва

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795944-dbr-vidkrilo-dvi-spravi-sodo-porosenka-odna-z-nih-za-zvernennam-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795944-dbr-vidkrilo-dvi-spravi-sodo-porosenka-odna-z-nih-za-zvernennam-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2795944-dbr-vidkrilo-dvi-spravi-sodo-porosenka-odna-z-nih-za-zvernennam-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2796154-hto-bilse-vigravprograv-vid-ukrainskogo-skandalu-tramp-ci-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2796154-hto-bilse-vigravprograv-vid-ukrainskogo-skandalu-tramp-ci-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2796154-hto-bilse-vigravprograv-vid-ukrainskogo-skandalu-tramp-ci-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2796154-hto-bilse-vigravprograv-vid-ukrainskogo-skandalu-tramp-ci-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2795775-kpvv-congar-doroga-na-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2795775-kpvv-congar-doroga-na-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796273-rusanivske-kladovise-tvarin-film-zahiv-skasovuetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796273-rusanivske-kladovise-tvarin-film-zahiv-skasovuetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796273-rusanivske-kladovise-tvarin-film-zahiv-skasovuetsa.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Скасування трудових книжок: Дубілет 

анонсував запуск законопроєкту 

Уряд в середу запускає в роботу законопроєкт і 

акти, які скасують обов'язковість трудових 

книжок.

 

 

Столичний е-квиток можна буде придбати й 

поповнити у 300 точках КАРТА 

У Києві створено понад 300 точок продажу і 

поповнення Єдиного електронного квитка – як 

на зупинках громадського транспорту, так і на 

17 станціях столичного метрополітену.

 

 

В Україні зникнуть медичні довідки — 

Скалецька хоче прибрати корупційну 

складову 

Міністерство охорони здоров’я України планує 

відмовитися від медичних довідок та 

документів, що несуть в собі корупційну 

складову.

 

 

У Польщі понад дві тисячі немовлят 

отримали українське громадянство 

У консульському відділі Посольства України у 

Варшаві, генконсульствах України у Кракові та 

Любліні та консульстві у Гданську з початку 

цього року до початку жовтня 2269 

новонароджених дітей зареєстровано 

громадянами України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795686-skasuvanna-trudovih-knizok-dubilet-anonsuvav-zapusk-zakonoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795686-skasuvanna-trudovih-knizok-dubilet-anonsuvav-zapusk-zakonoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795686-skasuvanna-trudovih-knizok-dubilet-anonsuvav-zapusk-zakonoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796068-stolicnij-ekvitok-mozna-bude-pridbati-j-popovniti-u-300-tockah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796068-stolicnij-ekvitok-mozna-bude-pridbati-j-popovniti-u-300-tockah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796068-stolicnij-ekvitok-mozna-bude-pridbati-j-popovniti-u-300-tockah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796303-v-ukraini-zniknut-medicni-dovidki-skalecka-hoce-pribrati-korupcijnu-skladovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796303-v-ukraini-zniknut-medicni-dovidki-skalecka-hoce-pribrati-korupcijnu-skladovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796303-v-ukraini-zniknut-medicni-dovidki-skalecka-hoce-pribrati-korupcijnu-skladovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796303-v-ukraini-zniknut-medicni-dovidki-skalecka-hoce-pribrati-korupcijnu-skladovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795980-u-polsi-ponad-dvi-tisaci-nemovlat-otrimali-ukrainske-gromadanstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795980-u-polsi-ponad-dvi-tisaci-nemovlat-otrimali-ukrainske-gromadanstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2795980-u-polsi-ponad-dvi-tisaci-nemovlat-otrimali-ukrainske-gromadanstvo.html


 

Кабмін ухвалив рішення для запуску 

опалювального сезону 

Кабінет міністрів 9 жовтня ухвалив рішення, 

які необхідні для старту опалювального сезону.

 

 

SkyUp відкриє рейси з Києва до Зальцбурга 

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp 

Airlines у грудні запустить рейси Київ – 

Зальцбург, що виконуватимуться до лютого 

2020 року. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796007-kabmin-uhvaliv-risenna-dla-zapusku-opaluvalnogo-sezonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796007-kabmin-uhvaliv-risenna-dla-zapusku-opaluvalnogo-sezonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796007-kabmin-uhvaliv-risenna-dla-zapusku-opaluvalnogo-sezonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2796076-skyup-vidkrie-rejsi-z-kieva-do-zalcburga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2796076-skyup-vidkrie-rejsi-z-kieva-do-zalcburga.html

