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ТОП 

 

Марафон Зеленського: нова епоха в 

спілкуванні Офісу президента й ЗМІ 

(АНАЛІТИКА) 

Це часом було схоже на сеанс одночасної гри в 

шахи за кількома дошками.

 

 

Трамп відреагував на коментар Зеленського 

щодо "тиску" на Україну 

Президент США Дональд Трамп висловив 

задоволення з приводу відповіді Президента 

України Володимира Зеленського на запитання 

щодо тиску на нього з боку американської 

влади.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796893-presmarafon-u-bejlina-ta-kupera-nova-epoha-v-spilkuvanni-ofisu-prezidenta-j-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796893-presmarafon-u-bejlina-ta-kupera-nova-epoha-v-spilkuvanni-ofisu-prezidenta-j-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796893-presmarafon-u-bejlina-ta-kupera-nova-epoha-v-spilkuvanni-ofisu-prezidenta-j-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796893-presmarafon-u-bejlina-ta-kupera-nova-epoha-v-spilkuvanni-ofisu-prezidenta-j-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796983-tramp-vidreaguvav-na-komentar-zelenskogo-sodo-tisku-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796983-tramp-vidreaguvav-na-komentar-zelenskogo-sodo-tisku-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796983-tramp-vidreaguvav-na-komentar-zelenskogo-sodo-tisku-na-ukrainu.html


 

Уряд планує ―прозору‖ програму оборонних 

закупівель - Загороднюк 

Кабінет міністрів України планує розробити 

нову програму щодо озброєння, яка 

передбачатиме більшу прозорість здійснення 

державного оборонного замовлення.

 

 

Прокуратура вилучить в ОП документи 

щодо Іловайської трагедії 

Головна військова прокуратура вилучить в 

Офісі Президента України документи у рамках 

розслідування Іловайської трагедії. 

 

 

ПриватБанк: рекорди прибутковості не 

дають декому спокійно спати АНАЛІТИКА 

ПриватБанк збільшив чистий прибуток до 27,4 

млрд грн, що є абсолютним рекордом. Тепер 

зрозуміло, чому за нього йде така запекла 

боротьба?

 

У Києві легковик перекинув "швидку" на 

перехресті ВІДЕО 

У столиці зіткнулися легкове авто і автомобіль 

швидкої допомоги, внаслідок чого "швидка" 

перекинулася на бік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2796737-urad-planue-prozoru-programu-oboronnih-zakupivel-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2796737-urad-planue-prozoru-programu-oboronnih-zakupivel-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2796737-urad-planue-prozoru-programu-oboronnih-zakupivel-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797029-prokuratura-vilucit-v-op-dokumenti-sodo-ilovajskoi-tragedii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797029-prokuratura-vilucit-v-op-dokumenti-sodo-ilovajskoi-tragedii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797029-prokuratura-vilucit-v-op-dokumenti-sodo-ilovajskoi-tragedii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796927-privatbank-rekordi-pributkovosti-ne-daut-dekomu-spokijno-spati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796927-privatbank-rekordi-pributkovosti-ne-daut-dekomu-spokijno-spati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796927-privatbank-rekordi-pributkovosti-ne-daut-dekomu-spokijno-spati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796917-u-kievi-legkovik-perekinuv-svidku-na-perehresti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796917-u-kievi-legkovik-perekinuv-svidku-na-perehresti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796917-u-kievi-legkovik-perekinuv-svidku-na-perehresti.html


 

Нобелівську премію дали польській 

письменниці з українським корінням 

Лауреатами Нобелівської премії з літератури за 

2018 і 2019 роки стали письменники з Польщі 

та Австрії Ольга Токарчук та Петер Гандке.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кремль назвав "нереалістичним" 

обговорення Криму в нормандському 

форматі 

Бажання Президента України Володимира 

Зеленського використовувати нормандський 

формат для обговорення ситуації навколо 

Криму є "нереалістичним".

 

 

Після розведення має бути виведення 

іноземних військ – Україна в ОБСЄ 

Вслід за розведенням сил на Донбасі повинно 

відбутися виведення іноземних збройних 

формувань та найманців, роззброєння всіх 

незаконних груп, а також відновлення урядом 

України контролю над кордоном.

 

 

Українські міністри поїдуть до США на 

переговори з МВФ 

Група міністрів на наступному тижні поїде на 

Щорічні збори Світового банку та 

Міжнародного валютного фонду, де проведе 

переговори з МВФ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2796774-nobelivsku-premiu-dali-polskij-pismennici-z-ukrainskim-korinnam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2796774-nobelivsku-premiu-dali-polskij-pismennici-z-ukrainskim-korinnam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2796774-nobelivsku-premiu-dali-polskij-pismennici-z-ukrainskim-korinnam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2797057-kreml-nazvav-nerealisticnim-obgovorenna-krimu-v-normandskomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2797057-kreml-nazvav-nerealisticnim-obgovorenna-krimu-v-normandskomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2797057-kreml-nazvav-nerealisticnim-obgovorenna-krimu-v-normandskomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2797057-kreml-nazvav-nerealisticnim-obgovorenna-krimu-v-normandskomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797121-pisla-rozvedenna-mae-buti-vivedenna-inozemnih-vijsk-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797121-pisla-rozvedenna-mae-buti-vivedenna-inozemnih-vijsk-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797121-pisla-rozvedenna-mae-buti-vivedenna-inozemnih-vijsk-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796777-ukrainski-ministri-poidut-do-ssa-na-peregovori-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796777-ukrainski-ministri-poidut-do-ssa-na-peregovori-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796777-ukrainski-ministri-poidut-do-ssa-na-peregovori-z-mvf.html


 

Справа МН17: Нідерланди ставитимуть 

питання про незакриття неба і Україні, і 

Росії 

Нідерланди мають намір поставити питання 

щодо незакриття повітряного простору на 

момент катастрофи МН17 не лише Україні, а й 

Росії. 

 

 

Нідерланди розуміють, що перед Україною 

постали об'єктивні труднощі щодо Цемаха 

— Блок 

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф 

Блок заявляє, що Нідерланди цінують 

контакти, які мали з Україною перед видачею 

бойовика Володимира Цемаха Росії, і 

розуміють, з якими труднощами довелося 

зіткнутися Україні.

 

 

Президент Латвії: українські ―гостьові 

робітники‖ сприяють латвійській економіці 

Президент Латвії Егілс Левітс, характеризуючи 

латвійсько-українські економічні відносини, 

серед іншого зазначив, що українські 

заробітчани сприяють розвитку латвійської 

економіки.

 

 

Бородянський обговорив з верховним 

комісаром ОБСЄ співпрацю у забезпеченні 

прав нацменшин 

Міністр культури, молоді та спорту України 

Володимир Бородянський обговорив з 

верховним комісаром ОБСЄ у справах 

національних меншин Ламберто Дзаньєром 

перспективи співробітництва у сфері захисту 

та забезпечення прав національних меншин.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796930-sprava-mn17-niderlandi-stavitimut-pitanna-pro-nezakritta-neba-i-ukraini-i-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796930-sprava-mn17-niderlandi-stavitimut-pitanna-pro-nezakritta-neba-i-ukraini-i-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796930-sprava-mn17-niderlandi-stavitimut-pitanna-pro-nezakritta-neba-i-ukraini-i-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796930-sprava-mn17-niderlandi-stavitimut-pitanna-pro-nezakritta-neba-i-ukraini-i-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796815-niderlandi-rozumiut-so-pered-ukrainou-postali-obektivni-trudnosi-sodo-cemaha-blok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796815-niderlandi-rozumiut-so-pered-ukrainou-postali-obektivni-trudnosi-sodo-cemaha-blok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796815-niderlandi-rozumiut-so-pered-ukrainou-postali-obektivni-trudnosi-sodo-cemaha-blok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796815-niderlandi-rozumiut-so-pered-ukrainou-postali-obektivni-trudnosi-sodo-cemaha-blok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2796870-prezident-latvii-ukrainski-gostovi-robitniki-spriaut-latvijskij-ekonomici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2796870-prezident-latvii-ukrainski-gostovi-robitniki-spriaut-latvijskij-ekonomici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2796870-prezident-latvii-ukrainski-gostovi-robitniki-spriaut-latvijskij-ekonomici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797125-borodanskij-obgovoriv-z-verhovnim-komisarom-obse-spivpracu-u-zabezpecenni-prav-nacmensin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797125-borodanskij-obgovoriv-z-verhovnim-komisarom-obse-spivpracu-u-zabezpecenni-prav-nacmensin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797125-borodanskij-obgovoriv-z-verhovnim-komisarom-obse-spivpracu-u-zabezpecenni-prav-nacmensin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797125-borodanskij-obgovoriv-z-verhovnim-komisarom-obse-spivpracu-u-zabezpecenni-prav-nacmensin.html


 

Правляча партія Канади підтримує безвіз 

для України 

Правляча Ліберальна партія Канади підтримує 

можливе запровадження безвізового режиму 

подорожей для громадян України.

 

 

Кулеба розповів про роботу над документом, 

який наближає Україну до вступу в НАТО 

Кабінет міністрів завершує роботу над річною 

національною програмою під егідою комісії 

"Україна-НАТО" на 2020 рік.

 

 

Відомі українці Австралії розповіли про 

життя й діяльність діаспори на «зеленому 

континенті» ВІДЕО 

Голова Союзу українок Австралії Люба 

Квасниця, директорка братської школи ім. 

Св.Андрія в Сіднеї Одарка Брецько та 

представниця Фундації українознавчих студій 

Австралії Ярослава Гошовська побували у 

студії ТРК "Перший Західний" і розповіли про 

… 

БЕЗПЕКА 

 

Макрон не відповів Зеленському на 

прохання продовжити пошуки екіпажу 

Bourbon 

Президент  Володимир Зеленський не отримав 

відповіді Президента Франції Еммануеля 

Макрона на звернення з проханням 

продовжити пошуки шести зниклих громадян 

України – членів екіпажу затонулого судна 

Bourbon Rhode.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2797066-pravlaca-partia-kanadi-pidtrimue-bezviz-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2797066-pravlaca-partia-kanadi-pidtrimue-bezviz-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2797066-pravlaca-partia-kanadi-pidtrimue-bezviz-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796764-kuleba-rozpoviv-pro-robotu-nad-dokumentom-akij-nablizae-ukrainu-do-vstupu-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796764-kuleba-rozpoviv-pro-robotu-nad-dokumentom-akij-nablizae-ukrainu-do-vstupu-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796764-kuleba-rozpoviv-pro-robotu-nad-dokumentom-akij-nablizae-ukrainu-do-vstupu-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2796943-vidomi-ukrainci-avstralii-rozpovili-pro-zitta-j-dialnist-diaspori-na-zelenomu-kontinenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2796943-vidomi-ukrainci-avstralii-rozpovili-pro-zitta-j-dialnist-diaspori-na-zelenomu-kontinenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2796943-vidomi-ukrainci-avstralii-rozpovili-pro-zitta-j-dialnist-diaspori-na-zelenomu-kontinenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2796943-vidomi-ukrainci-avstralii-rozpovili-pro-zitta-j-dialnist-diaspori-na-zelenomu-kontinenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2797113-makron-ne-vidpoviv-zelenskomu-na-prohanna-prodovziti-posuki-ekipazu-bourbon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2797113-makron-ne-vidpoviv-zelenskomu-na-prohanna-prodovziti-posuki-ekipazu-bourbon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2797113-makron-ne-vidpoviv-zelenskomu-na-prohanna-prodovziti-posuki-ekipazu-bourbon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2797113-makron-ne-vidpoviv-zelenskomu-na-prohanna-prodovziti-posuki-ekipazu-bourbon.html


 

Чергове ―перемир’я‖ на Донбасі: із липня 26 

українських військових загинули, 75 

поранені 

За період з 21 липня, коли на Донбасі набув 

чинності черговий "режим тиші", і до кінця 

вересня в результаті обстрілів російських 

збройних формувань загинули 26 українських 

воїнів, ще 75 військовослужбовців отримали 

поранення.

 

 

Зеленський не виключає, що конфлікт на 

Донбасі буде заморожений 

Окуповані території Донбасу від 

Придністров’я чи Абхазії відрізняє тільки те, 

що там лунають постріли.

 

Президент згоден на компроміси щодо 

Донбасу, але - проти автономії 

Президент Володимир Зеленський зазначив, 

що в майбутньому законопроєкті про 

особливий статус Донбасу не можна говорити 

про автономію тимчасово окупованих 

територій, проте допустив, що в рамках закону 

будуть обговорюватися гуманітарні питання.

УКРАЇНА 

 

Зеленський: Я не боюся Майдану 

Президент України Володимир Зеленський 

заявив, що не боїться протестних акцій.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797054-cergove-peremira-na-donbasi-26-ukrainskih-vijskovih-zaginuli-75-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797054-cergove-peremira-na-donbasi-26-ukrainskih-vijskovih-zaginuli-75-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797054-cergove-peremira-na-donbasi-26-ukrainskih-vijskovih-zaginuli-75-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797054-cergove-peremira-na-donbasi-26-ukrainskih-vijskovih-zaginuli-75-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2796962-zelenskij-ne-viklucae-so-konflikt-na-donbasi-bude-zamorozenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2796962-zelenskij-ne-viklucae-so-konflikt-na-donbasi-bude-zamorozenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2796962-zelenskij-ne-viklucae-so-konflikt-na-donbasi-bude-zamorozenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797090-prezident-zgoden-na-kompromisi-sodo-donbasu-ale-proti-avtonomii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797090-prezident-zgoden-na-kompromisi-sodo-donbasu-ale-proti-avtonomii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797090-prezident-zgoden-na-kompromisi-sodo-donbasu-ale-proti-avtonomii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796592-zelenskij-a-ne-bousa-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796592-zelenskij-a-ne-bousa-majdanu.html


 

Порошенко відреагував на критику 

Зеленського 

П’ятий президент Петро Порошенко відповів 

на критику свого президентства з боку чинного 

глави держави Володимира Зеленського. 

 

Кількість генералів у Держприкордонслужбі 

скоротять удвічі - Дейнеко 

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко 

заявляє, що завдяки реформі вже скоротив 

велику кількість генеральських посад у 

відомстві і готовий йти далі у цьому питанні 

попри перепони.

 

 

Кандидатура Ткаченка розглядається на 

посаду глави КМДА — Зеленський 

Кандидатура Олександра Ткаченка 

розглядається на посаду очільника КМДА.

 

 

Зеленський не публікуватиме стенограми 

розмов з Путіним 

Президент України Володимир Зеленський 

заявив, що не буде опубліковувати стенограми 

своїх телефонних розмов зі світовими 

лідерами, оскільки вважає це неправильним.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797102-porosenko-vidreaguvav-na-kritiku-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797102-porosenko-vidreaguvav-na-kritiku-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797102-porosenko-vidreaguvav-na-kritiku-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2796747-kilkist-generaliv-u-derzprikordonsluzbi-skorotat-udvici-dejneko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2796747-kilkist-generaliv-u-derzprikordonsluzbi-skorotat-udvici-dejneko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2796747-kilkist-generaliv-u-derzprikordonsluzbi-skorotat-udvici-dejneko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796883-kandidatura-oleksandra-tkacenka-rozgladaetsa-na-posadu-glavi-kmda-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796883-kandidatura-oleksandra-tkacenka-rozgladaetsa-na-posadu-glavi-kmda-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2796883-kandidatura-oleksandra-tkacenka-rozgladaetsa-na-posadu-glavi-kmda-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796837-zelenskij-ne-publikuvatime-stenogrami-rozmov-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796837-zelenskij-ne-publikuvatime-stenogrami-rozmov-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796837-zelenskij-ne-publikuvatime-stenogrami-rozmov-z-putinim.html


 

Фіала запевняє, що не впливає на 

редакційну політику "Нового времени" 

Інвестор видавничого дому Медіа-ДК Томаш 

Фіала відповів на слова Президента 

Володимира Зеленського, який під час 

пресмарафону розкритикував редакційну 

політику "Нового времени" (НВ).

 

 

Сенцов порівняв Україну з квартирою, в 

якій триває затяжний євроремонт 

Звільнений з російського полону український 

режисер Олег Сенцов зустрівся 10 жовтня з 

представниками країн Європейського Союзу в 

Україні.

 

 

Львів проти ―формули Штайнмаєра‖: 

міськрада ухвалила звернення 

«Формула Штайнмаєра» не враховує безпекові 

інтереси України, а також думку її захисників.

 

 

Луцька міськрада - проти ―формули 

Штайнмаєра‖: це аналог Мюнхенської 

змови 

Депутати Луцької міської ради прийняли 

звернення до Президента і парламенту про 

неприпустимість урегулювання відносин з 

російським агресором на основі так званої 

"формули Штайнмаєра". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797050-fiala-zapevnae-so-ne-vplivae-na-redakcijnu-politiku-novogo-vremeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797050-fiala-zapevnae-so-ne-vplivae-na-redakcijnu-politiku-novogo-vremeni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796784-sencov-porivnav-ukrainu-z-kvartirou-v-akij-trivae-zataznij-evroremont.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796784-sencov-porivnav-ukrainu-z-kvartirou-v-akij-trivae-zataznij-evroremont.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2796657-lviv-proti-formuli-stajnmaera-miskrada-uhvalila-zvernenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2796657-lviv-proti-formuli-stajnmaera-miskrada-uhvalila-zvernenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2796835-lucka-miskrada-proti-formuli-stajnmaera-ce-analog-munhenskoi-zmovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2796835-lucka-miskrada-proti-formuli-stajnmaera-ce-analog-munhenskoi-zmovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2796835-lucka-miskrada-proti-formuli-stajnmaera-ce-analog-munhenskoi-zmovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2796835-lucka-miskrada-proti-formuli-stajnmaera-ce-analog-munhenskoi-zmovi.html


 

Дубілет заявляє про негативний 

демографічний тренд в Україні 

Одним із пріоритетів українського уряду є 

зміна негативного соціально-демографічного 

тренду в країні. Зараз з України виїжджає 

більше людей, ніж приїжджає.

ЕКОНОМІКА 

 

Нафтогаз цьогоріч забезпечив 15% доходів 

держбюджету 

Група Нафтогаз за три квартали 2019 року 

забезпечила 15% надходжень держбюджету, 

сплативши 83,7 млрд грн податків та 

дивідендів.

 

 

Ціна оренди землі на аукціонах наблизилась 

до європейської - підсумки пілотного 

проєкту 

З 1 жовтня 2019 року завершилася дія 

пілотного проєкту за технологією Blockchain, 

який протягом року реалізовував торговельний 

майданчик OpenMarket ДП "СЕТАМ".

 

 

Укрспирт передають на приватизацію 

Міністерство економіки, торгівлі та сільського 

господарства передасть ДП "Укрспирт" на 

приватизацію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796913-dubilet-zaavlae-pro-negativnij-demograficnij-trend-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796913-dubilet-zaavlae-pro-negativnij-demograficnij-trend-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796913-dubilet-zaavlae-pro-negativnij-demograficnij-trend-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797019-naftogaz-cogoric-zabezpeciv-15-dohodiv-derzbudzetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797019-naftogaz-cogoric-zabezpeciv-15-dohodiv-derzbudzetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797019-naftogaz-cogoric-zabezpeciv-15-dohodiv-derzbudzetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796866-cina-orendi-zemli-na-aukcionah-nablizilas-do-evropejskoi-pidsumki-pilotnogo-proektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796866-cina-orendi-zemli-na-aukcionah-nablizilas-do-evropejskoi-pidsumki-pilotnogo-proektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796866-cina-orendi-zemli-na-aukcionah-nablizilas-do-evropejskoi-pidsumki-pilotnogo-proektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796866-cina-orendi-zemli-na-aukcionah-nablizilas-do-evropejskoi-pidsumki-pilotnogo-proektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796529-ukrspirt-peredaut-na-privatizaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796529-ukrspirt-peredaut-na-privatizaciu.html


 

Нафтогаз пропонує перекласти борги 

тепловиків на місцеві бюджети 

У законодавстві необхідно передбачити 

механізм, відповідно до якого борги 

підприємств теплокомуненерго погашатимуть 

за підсумками опалювального сезону з коштів 

місцевих бюджетів.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ЄСПЛ за тиждень оголосить рішення щодо 

законності люстрації в Україні 

ЄСПЛ 17 жовтня оголосить рішення у справі 

щодо відповідності Європейській конвенції з 

прав людини закону України від 2014 року 

"Про очищення влади" (люстрацію).

 

 

"Суд" в окупованому Криму арештував 

українського активіста Приходька на два 

місяці 

Так званий "суд" в окупованому Росією Криму 

обрав запобіжний захід українцю Олегу 

Приходько - утримання під вартою строком на 

два місяці.

 

 

Зеленський не проти залучення колишніх 

політв'язнів до "Мінська" 

Президент Володимир Зеленський вважає, що 

українська сторона може долучати звільнених 

політв'язнів до роботи в гуманітарній робочій 

підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо 

Донбасу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796700-naftogaz-proponue-pereklasti-borgi-teplovikiv-na-miscevi-budzeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796700-naftogaz-proponue-pereklasti-borgi-teplovikiv-na-miscevi-budzeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796700-naftogaz-proponue-pereklasti-borgi-teplovikiv-na-miscevi-budzeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796928-espl-za-tizden-ogolosit-risenna-sodo-zakonnosti-lustracii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796928-espl-za-tizden-ogolosit-risenna-sodo-zakonnosti-lustracii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796928-espl-za-tizden-ogolosit-risenna-sodo-zakonnosti-lustracii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2797088-sud-v-okupovanomu-krimu-arestuvav-ukrainskogo-aktivista-prihodka-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2797088-sud-v-okupovanomu-krimu-arestuvav-ukrainskogo-aktivista-prihodka-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2797088-sud-v-okupovanomu-krimu-arestuvav-ukrainskogo-aktivista-prihodka-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2797088-sud-v-okupovanomu-krimu-arestuvav-ukrainskogo-aktivista-prihodka-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796980-zelenskij-ne-proti-zalucenna-kolisnih-politvazniv-do-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796980-zelenskij-ne-proti-zalucenna-kolisnih-politvazniv-do-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796980-zelenskij-ne-proti-zalucenna-kolisnih-politvazniv-do-minska.html


 

Омбудсмен закликає Пристайка сприяти 

пошуку українців з Bourbon Rhode 

Український омбудсмен Людмила Денісова 

звернулася до міністра закордонних справ 

України Вадима Пристайка для вжиття 

термінових заходів для сприяння пошуку 

потерпілих громадян України з судна Bourbon 

Rhode.

 

 

―Українських диверсантів‖ Дудку і 

Бессарабова привезли до московського 

СІЗО 

Засуджених у «справі українських 

диверсантів» Володимира Дудку і Олексія 

Бессарабова доставлено в Москву, в СІЗО 

«Матросская тишина».

 

Прокуратура відкрила справу через 

затримання активіста Приходька в 

окупованому Криму 

Прокуратура АР Крим порушила кримінальну 

справу за фактом незаконного позбавлення 

волі проукраїнського активіста на тимчасово 

окупованому півострові. 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Заступника Філатова спіймали на бізнес-

операціях із комерсантом ОРДО 

Один із заступників міського голови Дніпра 

проводив фінансово-господарські операції з 

комерсантом із тимчасово окупованого 

Донецька, що задокументовано СБУ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796739-ombudsmen-zaklikae-pristajka-spriati-posuku-ukrainciv-z-bourbon-rhode.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796739-ombudsmen-zaklikae-pristajka-spriati-posuku-ukrainciv-z-bourbon-rhode.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796739-ombudsmen-zaklikae-pristajka-spriati-posuku-ukrainciv-z-bourbon-rhode.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2796756-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova-privezli-do-moskovskogo-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2796756-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova-privezli-do-moskovskogo-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2796756-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova-privezli-do-moskovskogo-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2796756-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova-privezli-do-moskovskogo-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2797123-prokuratura-vidkrila-spravu-cerez-zatrimanna-aktivista-prihodka-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2797123-prokuratura-vidkrila-spravu-cerez-zatrimanna-aktivista-prihodka-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2797123-prokuratura-vidkrila-spravu-cerez-zatrimanna-aktivista-prihodka-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2797123-prokuratura-vidkrila-spravu-cerez-zatrimanna-aktivista-prihodka-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2796890-zastupnika-filatova-spijmali-na-biznesoperaciah-iz-komersantom-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2796890-zastupnika-filatova-spijmali-na-biznesoperaciah-iz-komersantom-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2796890-zastupnika-filatova-spijmali-na-biznesoperaciah-iz-komersantom-ordlo.html


 

Ексдепутату Святашу оголосили підозру 

НАБУ оголосило підозру народному депутату 

VIII скликання у внесенні недостовірних 

відомостей до декларації.

 

 

Напад на авто Порошенка: суд постановив 

допитати Трубу і Портнова як свідків 

Шевченківський райсуд Києва виніс ухвалу, 

відповідно до якої ексзаступника глави АП 

Віктора Януковича Андрія Портнова та 

директора ДБР Романа Трубу повинні 

допитати як свідків у справі щодо спроби 

нападу на експрезидента Петра Порошенка у 

липні біля будівлі ДБР.

 

 

Антикорупційний суд пояснив, чому 

відпустив ексдепутата Микитася під заставу 

Вищий антикорупційний суд відпустив 

колишнього народного депутата Максима 

Микитася під заставу в сумі 5,5 млн грн, 

оскільки заявлений обвинуваченням розмір 

застави в 300 млн грн слідчий суддя визнав 

непомірним і таким, що не відповідає 

доведеним ризикам.

 

 

АМКУ оштрафував великі тютюнові 

компанії на 6,5 мільярда 

Антимонопольний комітет оштрафував на 

загальну суму 6,5 млрд гривень дистриб'юра 

тютюнових виробів ТОВ «ТЕДІС Україна» та 

його партнерів - тютюнові компанії за 

створення штучних бар'єрів на ринку 

первинного продажу сигарет.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796798-eksdeputatu-svatasu-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796798-eksdeputatu-svatasu-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796733-napad-na-avto-porosenka-sud-postanoviv-dopitati-trubu-i-portnova-ak-svidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796733-napad-na-avto-porosenka-sud-postanoviv-dopitati-trubu-i-portnova-ak-svidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2796733-napad-na-avto-porosenka-sud-postanoviv-dopitati-trubu-i-portnova-ak-svidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796683-antikorupcijnij-sud-poasniv-comu-vidpustiv-eksdeputata-mikitasa-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796683-antikorupcijnij-sud-poasniv-comu-vidpustiv-eksdeputata-mikitasa-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2796683-antikorupcijnij-sud-poasniv-comu-vidpustiv-eksdeputata-mikitasa-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796769-amku-ostrafuvav-tutunovi-kompanii-na-65-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796769-amku-ostrafuvav-tutunovi-kompanii-na-65-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2796769-amku-ostrafuvav-tutunovi-kompanii-na-65-milarda.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Українські добровольці обіцяне виконали. 

Наступний крок за президентом 

Добровольці зайшли в селище Золоте, чим 

кардинально змінили ситуацію, зокрема із тим 

же розведенням військ. Як має реагувати 

влада?

 

 

У сучасному динамічному світі реформи 

мають бути безперервними - Егілс Левітс, 

президент Латвії ІНТЕРВ'Ю 

Десятий президент Латвії був обраний наприкінці 
травня, а вступив на посаду на початку липня. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський побив світовий рекорд - 

"найдовша пресконференція президента" 

ВІДЕО 

Пресконференція Зеленського триває понад 8 

годин і перевершила минулий рекорд уже на 

45 хвилин.

 

 

Сенцов і Вакарчук завітали на прем'єру 

"Захара Беркута" 

Лідер партії "Голос", фронтмен гурту "Океан 

Ельзи" Святослав Вакарчук та режисер Олег 

Сенцов відвідали прем'єру фільму "Захар 

Беркут".
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Кокаїн та амфетамін: ЮНІСЕФ дізналася, 

чим ―бавляться‖ українські підлітки ЗВІТ 

Близько 50% українських підлітків мають 

досвід куріння, 86% вживали алкоголь та 18% - 

наркотики.

 

 

Альтернатива літаку: в 2020 році запустять 

нічний поїзд Амстердам - Відень 

Нідерландський залізничний перевізник NS 

(Nederlandse Spoorwegen) разом із 

австрійським федеральним перевізником ÖBB 

у наступному році запустять щоденний нічний 

поїзд Амстердам - Мюнхен - Відень.

 

Із 2020 року змінюється форма податкової 

декларації про майновий стан і доходи 

У податковій поінформували про зміни у 

декларації про майновий стан і доходи. 

 

Нацпарки зблизька: Закарпатський 

―Синевир‖ 

Як перетворити гірські краєвиди на гормони 

щастя і не розгубити те щастя на поганих 

дорогах і в купах сміття.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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