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ТОП 

 

14-годинний пресмарафон Зеленського. 

Головні тези 

Президент України Володимир Зеленський 

провів 14-годинний пресмарафон. 

 

Російська пропаганда і фейки: 

Європарламент ухвалив резолюцію 

Євросоюз має вжити більш активні заходи 

протидії поширенню фейкових новин та 

цілеспрямованим актам зовнішнього втручання 

у європейські виборчі процеси. 
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РФ незабаром поверне кораблі, захоплені 

біля Керченської протоки – Пристайко 

Росія найближчим часом поверне Україні 

буксир "Яни Капу" та катери "Нікополь" і 

"Бердянськ", захоплені біля Керченської 

протоки в листопаді 2018 року, 

 

Українцям обіцяють "літні" вихідні: де 

прогріє до +23° 

Українцям у п’ятницю обіцяють суху погоду з 

температурою повітря до +18°, на півдні до 

+20°. 

СВІТ 

 

Трамп погрожує Туреччині санкціями за 

Сирію 

Президент США Дональд Трамп розповів про 

три можливі сценарії реагування на наступ 

Туреччини у Сирії. 

 

Громадяни ЄС мусять подати заяви, щоб 

залишитись у Британії після Brexit 

Громадян країн ЄС, які не оформлять 

належним чином документи для перебування у 

Великій Британії, депортуватимуть після 

Brexit. 
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Канада готова розширити санкції проти 

Росії 

Канада не вагатиметься в посиленні санкцій 

проти Росії, якщо це буде необхідно. 

 

Куба обрала президента 

За результатами виборів президентом Куби 

став Мігель Діас-Канель. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Скандал з імпічментом у США не вплинув 

на підтримку України - Гербст 

Політичне загострення в США, пов'язане з 

контактами адміністрації Дональда Трампа з 

Україною, а також розслідуванням з 

імпічменту президента США, поки що не 

вплинуло на готовність Конгресу й Білого 

дому продовжувати підтримку України. 

 

Ексрадник Пентагону вважає "формулу 

Штайнмаєра" пасткою для України 

Майкл Карпентер застеріг, що "формула 

Штайнмаєра", яку Європа хоче нав'язати 

Україні, зосереджується на скасуванні 

відповідальності РФ за війну й примусі Києва 

вести справи зі ставлениками Кремля на 

Донбасі. 
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Міністра енергетики США зобов’язали 

надати документи у справі щодо України 

Голови трьох комітетів Палати представників 

Конгресу США зобов'язали міністра 

енергетики США Ріка Перрі надати документи, 

що стосуються розслідування справи 

імпічменту Дональда Трампа. 

 

Інтеграція України в НАТО стосується 

реформ в усьому уряді - глава 

представництва Альянсу 

Євроатлантична інтеграція України стосується 

реформ, які відбуваються в усьому уряді, а не 

лише в секторі безпеки й оборони. 

 

Nord Stream 2 загрожує не лише Україні, а і 

ЄС загалом - Гармс  

Зупинити будівництво російсько-німецького 

газогону Nord Stream 2 уже фактично 

неможливо, але необхідно змусити «Газпром» 

керуватися європейською Газовою директивою 

та зберегти транзит через Україну. 

 

Український експерт розповів у США про 

сценарії війни РФ проти нашої країни 

Розвиток ситуації на Донбасі передбачає два 

варіанти: реалізацію Мінських угод або 

воєнний сценарій, з імовірним посиленням 

агресії РФ – аж до повномасштабного наступу. 

УКРАЇНА 
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Зеленський обіцяє розібратися з 

енергетичним законом, ухваленим 

"спеціально для РФ" 

За словами Президента України, він не знав, 

що ухвалені зміни до закону про ядерну 

енергетику дали можливість відновити 

комерційний імпорт електроенергії з РФ. 

 

Гончарук: Досі є "товарищі", які ходять 

владними кабінетами й намагаються 

домовитися 

Досі є “окремі товарищі”, які продовжують 

ходити владними кабінетами, та намагаються 

про щось “домовитись”. І дивуються, що у них 

нічого не виходить. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

"Тиша" на Донбасі: унаслідок обстрілів 

загинув військовий 

10 жовтня, збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 25 разів порушили 

режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

11 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, за ініціативою ООН, у світі 

відзначається Міжнародний день дівчаток. 
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Стартап з українським "корінням" отримав 

$90 мільйонів інвестицій 

Заснований українцями Олексієм Шевченком і 

Максимом Литвином стартап Grammarly 

отримав ще 90 млн доларів у ході другого 

раунду фандрейзінгу. 

 

Українські підлітки не довіряють лікарям 

та соціальним працівникам - ЮНІСЕФ 

Підлітки не впевнені, що соціальні та медичні 

працівники закладів освіти збережуть 

конфіденційність у тих питаннях, з якими до 

них звертаються. 

 

Майже половина підлітків щодня "зависає" 

в соцмережах понад 4 години 

Серед українських підлітків зростає залежність 

від соціальних мереж, інтернету та азартних 

ігор. 

 

11 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Харитона-сповідника; стережімося 

лихого ока, що можна викинути зі сміттям і 

кому буде “весело” 
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