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ТОП 

 

Власник Bourbon обіцяє продовжити 

пошуки судна та піклуватися про родини 

моряків 

Власник затонулого в Атлантиці судна Bourbon 

Rhode обіцяє не припиняти пошуково-

рятувальну операцію та надавати підтримку 

родинам урятованих, загиблих і зниклих 

безвісти моряків, більшість із яких - українці. 

 

Байден підтримав імпічмент Трампа 

Колишній віцепрезидент США Джо Байден 

уперше закликав до імпічменту чинного 

господаря Білого дому Дональда Трампа. 
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Трамп розповів, за яких умов стане 

співпрацювати зі слідством 

Глава Білого дому відмовився співпрацювати 

зі слідством щодо імпічменту через те, що 

Палата представників начебто проводить проти 

нього несправедливе розслідування за 

власними правилами. 

 

Уряд ФРН схвалив "кліматичний пакет" 

Федеральний уряд Німеччини схвалив пакет 

заходів, спрямованих на захист клімату. 

 

Примхлива осінь: на сході заморозки, на 

півдні до +23° 

В Україні переважно без опадів, сильний вітер, 

температура 14-19° тепла. 

СВІТ 

 

Трамп назвав "поганою ідеєю" рішення 

Ердогана піти в наступ на Сирію 

Президент США Дональд Трамп негативно 

оцінив початок наступальної операції 

турецьких сил в північній Сирії та нагадав 

Анкарі, що вона несе відповідальність за 

захист людей і недопущення гуманітарної 

кризи в регіоні. 
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Юнкер не виключає досягнення Brexit-

угоди в найближчі дні 

Лідери ЄС відкинули британські пропозиції 

щодо Brexit, звинувативши прем’єра 

Об’єднаного Королівства Бориса Джонсона у 

висуванні неперевірених ідей для вирішення 

прикордонної кризи в Ірландії. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський і Меркель обговорили 

підготовку до "нормандського саміту" 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з федеральним 

канцлером Німеччини Ангелою Меркель. 

 

Могеріні: Ми наголошуємо, що Крим і 

Донбас - це Україна 

Зустрічі в рамках ТКГ у Мінську та 

погодження "формули Штайнмаєра" 

відкривають можливість активнішого пошуку 

шляхів мирного врегулювання на Донбасі - але 

тільки за умов дотримання територіальної 

цілісності України. 

 

"Бізнес-як-завжди" з РФ несумісний з 

прагненням миру в Україні - депутат ЄП 

Прагнення Європи до стійкого миру в Україні 

несумісне з бажанням певних європейських 

країн повернутися до звичного ведення бізнесу 

з Росією. 
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РФ здійснює на Донбасі інтервенцію з 

військами та технікою – радник глави 

Єврокомісії 

Російська військова інтервенція на Донбасі 

мусить бути припинена, і Україна має 

відновити контроль над кордоном. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський зустрівся з главою МЗС 

Нідерландів — говорили про МН17 

Президент Володимир Зеленський обговорив із 

міністром закордонних справ Королівства 

Нідерланди Стефом Блоком питання співпраці 

у справі про збиття літака рейсу МН17 

“Малайзійських авіаліній” на Донбасі. 

 

Аграрії прийшли до Зеленського обговорити 

ринок землі 

Президент України Володимир Зеленський 

обговорив з представниками аграрної галузі 

питання запровадження ринку 

сільськогосподарської землі в нашій державі та 

проведення земельної реформи. 

 

Разумков підтримує ідею посади віце-

прем'єра з тимчасово окупованих територій 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

вважає доцільним створення в Кабінеті 

міністрів посади віце-прем'єр-міністра з питань 

окупованих територій. 
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Разумков сподівається, що скасування 

недоторканності не оскаржать у КС 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

розраховує, що народні депутати не 

звертатимуться до Конституційного Суду з 

приводу скасування недоторканності. 

 

Убивство Гонгадзе: Верховний Суд переніс 

на місяць розгляд касації Пукача 

Верховний Суд переніс на 7 листопада розгляд 

касації щодо зміни вироку колишньому 

генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, 

засудженому за вбивство журналіста Георгія 

Гонгадзе. 

 

МОЗ збирається відновити інститут 

головних спеціалістів 

Міністерство охорони здоров'я збирається 

відновити інститут головних спеціалістів, аби 

мати експертні думки в різних медичних 

напрямках. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі знову загострення: 24 обстріли, 

один поранений 

9 жовтня збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 24 рази порушили 

режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 
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10 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в світі відзначають Всесвітній день 

психічного здоров'я та Всесвітній день 

боротьби за скасування смертної кари. 

 

На пресмарафон до Зеленського 

зголосилися понад 300 журналістів 

Більш як 300 журналістів акредитувалися для 

участі в сьогоднішньому пресмарафоні, у 

перебігу якого Президент Володимир 

Зеленський відповідатиме на запитання ЗМІ. 

 

Зеленська озвучила дві японські казки 

Перша леді України Олена Зеленська 

долучилася до ініціативи "Книги, що 

говорять", у рамках якої волонтери створюють 

аудіокниги для дітей із особливостями зору. 

 

Сьогодні для школярів України проведуть 

"Урок мужності" в онлайні 

Міністерство освіти та науки спільно з 

Міністерством оборони проведуть для 

школярів онлайн-зустріч за участі Героя 

України Ігоря Гордійчука. 
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Сеітаблаєв: Я відкрив для себе багато 

емоцій всередині "Захара Беркута" 

Твір Івана Франка “Захар Беркут”, як уся 

висока класика, залишається надзвичайно 

актуальним, адже перегукується із сучасністю. 

 

У Британії зірвали рекордний джекпот 

EuroMillions - понад $200 мільйонів 

Рекордний в історії Великої Британії джекпот 

розіграли в міжнародній лотереї EuroMillions - 

170 мільйонів фунтів стерлінгів, що приблизно 

дорівнює $207 млн. 

 

10 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Калістрата; з ким каші не звариш, до 

чого піє когут і чи може бути довготривалим 

щось швидкоплинне 
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