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ТОП 

 

Шевчука поновили на посаді голови 

Конституційного суду 

Окружний адмінсуд Києва поновив Станіслава 

Шевчука на посаді судді і голови 

Конституційного суду.

 

 

Імпічмент Трампа: експосол в Україні 

Йованович прийшла свідчити у Конгрес 

Попри спроби Держдепартаменту США й 

Білого дому заблокувати свідчення своїх 

співробітників (у тому числі колишніх) у 

межах розслідування щодо імпічменту 

президента, експосол США в Україні Марі 

Йованович прийшла в п'ятницю до Конгресу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797639-sevcuka-ponovili-na-posadi-golovi-konstitucijnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797639-sevcuka-ponovili-na-posadi-golovi-konstitucijnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797639-sevcuka-ponovili-na-posadi-golovi-konstitucijnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2797785-u-palati-predstavnikiv-ssa-pocalisa-sluhanna-z-eksposlom-jovanovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2797785-u-palati-predstavnikiv-ssa-pocalisa-sluhanna-z-eksposlom-jovanovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2797785-u-palati-predstavnikiv-ssa-pocalisa-sluhanna-z-eksposlom-jovanovic.html


 

Зеленський призначив нового голову 

Одеської ОДА 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Максима Куцого головою Одеської 

облдержадміністрації.

 

 

Коли прикордонники братимуть під 

контроль ділянку кордону між ОРДЛО і РФ, 

я піду разом з ними - Сергій Дейнеко, голова 

Держприкордонслужби ІНТЕРВ'Ю 

Державна прикордонна служба – постійно у зоні ризику, 

прикордонники знаходяться на передовій із 
окупованими територіями й готові в будь-який момент 
дати відсіч ворогу. 

 

ПриватБанк позиватиметься до заводу 

Коломойського - через надто галасливих 

пікетувальників 

ПриватБанк вимагатиме від Нікопольського 

заводу феросплавів повного відшкодування 

витрат, пов’язаних із евакуацією Центру 

підтримки клієнтів банку.

 

 

Українці найбільше довіряють Зеленському, 

Разумкову й Гончаруку ДОСЛІДЖЕННЯ 

Українці найбільше довіряють Президенту 

Володимиру Зеленському (70,5% опитаних), 

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову 

(54%) й Прем'єр-міністру Олексію Гончаруку 

(36%).

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2797612-zelenskij-priznaciv-novogo-golovu-odeskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2797612-zelenskij-priznaciv-novogo-golovu-odeskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2797612-zelenskij-priznaciv-novogo-golovu-odeskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797434-sergij-dejneko-golova-derzprikordonsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797434-sergij-dejneko-golova-derzprikordonsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797434-sergij-dejneko-golova-derzprikordonsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797434-sergij-dejneko-golova-derzprikordonsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797434-sergij-dejneko-golova-derzprikordonsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797709-privatbank-pozivatimetsa-do-zavodu-kolomojskogo-cerez-nadto-galaslivih-piketuvalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797709-privatbank-pozivatimetsa-do-zavodu-kolomojskogo-cerez-nadto-galaslivih-piketuvalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797709-privatbank-pozivatimetsa-do-zavodu-kolomojskogo-cerez-nadto-galaslivih-piketuvalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797709-privatbank-pozivatimetsa-do-zavodu-kolomojskogo-cerez-nadto-galaslivih-piketuvalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797811-ukrainci-najbilse-doviraut-zelenskomu-razumkovu-j-goncaruku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797811-ukrainci-najbilse-doviraut-zelenskomu-razumkovu-j-goncaruku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797811-ukrainci-najbilse-doviraut-zelenskomu-razumkovu-j-goncaruku.html


 

Афіша на 11-14 жовтня: День захисника, 

ГарбузFest та BBQ-чемпіонат 

Цими вихідними у Києві вшановуємо 

захисників України, куштуємо гарбузовий мед 

та насолоджуємося несподіваним прочитанням 

опери «Ацис і Галатея»

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Засідання глав МЗС Євросоюзу: Франція 

хоче обговорити ―нормандський формат‖ і 

підтримку Україні 

Франція продовжить підтримку реформ, 

утвердження верховенства права в Україні.

 

 

ЄС і Рада Європи запускають в Україні 

проєкт з протидії відмиванню коштів 

Рада Європи та Представництво ЄС в Україні 

реалізують спільний проєкт “Зміцнення заходів 

із протидії відмиванню коштів та 

фінансуванню тероризму в Україні”. Проєкт 

здійснюватиметься у період 2019-2021 років і 

матиме бюджет у 500 000 євро.

 

 

Разумков і глава МЗС Нідерландів 

обговорили розслідування трагедії MH17 

Голова Верховної Ради України Дмитро 

Разумков зустрівся з міністром закордонних 

справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком 

і обговорив з ним, зокрема, питання 

розслідування авіакатастрофи літака рейсу 

МН17.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2797384-afisa-na-1114-zovtna-den-zahisnika-garbuzfest-ta-bbqcempionat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2797384-afisa-na-1114-zovtna-den-zahisnika-garbuzfest-ta-bbqcempionat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2797384-afisa-na-1114-zovtna-den-zahisnika-garbuzfest-ta-bbqcempionat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797815-zasidanna-glav-mzs-evrosouzu-francia-hoce-obgovoriti-normandskij-format-i-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797815-zasidanna-glav-mzs-evrosouzu-francia-hoce-obgovoriti-normandskij-format-i-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797815-zasidanna-glav-mzs-evrosouzu-francia-hoce-obgovoriti-normandskij-format-i-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797815-zasidanna-glav-mzs-evrosouzu-francia-hoce-obgovoriti-normandskij-format-i-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797415-es-i-rada-evropi-zapuskaut-v-ukraini-proekt-z-protidii-vidmivannu-kostiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797415-es-i-rada-evropi-zapuskaut-v-ukraini-proekt-z-protidii-vidmivannu-kostiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797415-es-i-rada-evropi-zapuskaut-v-ukraini-proekt-z-protidii-vidmivannu-kostiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797400-razumkov-i-glava-mzs-niderlandiv-obgovorili-rozsliduvanna-tragedii-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797400-razumkov-i-glava-mzs-niderlandiv-obgovorili-rozsliduvanna-tragedii-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797400-razumkov-i-glava-mzs-niderlandiv-obgovorili-rozsliduvanna-tragedii-mh17.html


 

Рада міністрів ЄС хоче почути від 

Пристайка позицію України щодо Донбасу 

Під час засідання Ради міністрів ЄС із 

закордонних справ 14 жовтня в Люксембурзі, 

на яке запрошено міністра закордонних справ 

України Вадима Пристайка, європейська 

сторона розраховує почути від України оцінку 

поточної ситуації на Донбасі та бачення щодо 

зусиль з мирного врегулювання.

 

 

Лукашенко запросив Зеленського до 

Білорусі 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

запросив Президента України Володимира 

Зеленського відвідати з офіційним візитом 

Білорусь у зручний для нього час.

 

 

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.

 

 

Йованович відкликали через відмову 

тиснути на Київ у розслідуванні щодо 

Байдена — ЗМІ 

Колишній посол США в Україні Марі 

Йованович була відсторонена від посади через 

те, що наполягала, аби прохання адвоката 

президента США Руді Джуліані до українських 

чиновників про розслідування щодо Байденів 

були передані через офіційні канали.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797581-rada-ministriv-es-hoce-pocuti-vid-pristajka-poziciu-ukraini-sodo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797581-rada-ministriv-es-hoce-pocuti-vid-pristajka-poziciu-ukraini-sodo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797581-rada-ministriv-es-hoce-pocuti-vid-pristajka-poziciu-ukraini-sodo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797513-lukasenko-zaprosiv-zelenskogo-do-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797513-lukasenko-zaprosiv-zelenskogo-do-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797513-lukasenko-zaprosiv-zelenskogo-do-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2797254-ministra-energetiki-ssa-zobovazali-nadati-dokumenti-u-spravi-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2797254-ministra-energetiki-ssa-zobovazali-nadati-dokumenti-u-spravi-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2797254-ministra-energetiki-ssa-zobovazali-nadati-dokumenti-u-spravi-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797495-jovanovic-vidklikali-cerez-vidmovu-tisnuti-na-kiiv-u-rozsliduvanni-sodo-bajdena-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797495-jovanovic-vidklikali-cerez-vidmovu-tisnuti-na-kiiv-u-rozsliduvanni-sodo-bajdena-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797495-jovanovic-vidklikali-cerez-vidmovu-tisnuti-na-kiiv-u-rozsliduvanni-sodo-bajdena-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797495-jovanovic-vidklikali-cerez-vidmovu-tisnuti-na-kiiv-u-rozsliduvanni-sodo-bajdena-zmi.html


БЕЗПЕКА  

 

До виборів в ОРДЛО можемо йти десятки 

років – заступник глави МЗС 

Вибори в ОРДЛО відбудуться лише тоді, коли 

будуть створені необхідні умови для 

проведення виборчого процесу, на що можуть 

знадобитися і десятки років.

 

 

Канадські військові провели ротацію в 

Україні 

Канадські військовослужбовці, які беруть 

участь у тренувальній місії UNIFIER, провели 

ротацію в Україні.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський каже, що в нього алергія на 

слово ―капітуляція‖ 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що жодної здачі національних інтересів та 

капітуляції України не відбудеться.

 

Одесити передали Зеленському звернення 

проти "формули Штайнмаєра" 

В Одесі члени "Штабу опору капітуляції. 

Одещина" передали Президенту Володимиру 

Зеленському звернення з вимогою не 

допустити імплементації в законодавство 

України так званої "формули Штайнмаєра".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797519-do-viboriv-v-ordlo-mozemo-jti-desatki-rokiv-zastupnik-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797519-do-viboriv-v-ordlo-mozemo-jti-desatki-rokiv-zastupnik-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797519-do-viboriv-v-ordlo-mozemo-jti-desatki-rokiv-zastupnik-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797824-kanadski-vijskovi-proveli-rotaciu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797824-kanadski-vijskovi-proveli-rotaciu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2797824-kanadski-vijskovi-proveli-rotaciu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797583-zelenskij-kaze-so-v-nogo-alergia-na-slovo-kapitulacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797583-zelenskij-kaze-so-v-nogo-alergia-na-slovo-kapitulacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797583-zelenskij-kaze-so-v-nogo-alergia-na-slovo-kapitulacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2797749-odesiti-peredali-zelenskomu-zvernenna-proti-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2797749-odesiti-peredali-zelenskomu-zvernenna-proti-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2797749-odesiti-peredali-zelenskomu-zvernenna-proti-formuli-stajnmaera.html


 

Президент призначив Вітренка у наглядову 

раду Укроборонпрому 

Президент Володимир Зеленський призначив 

виконавчого директора НАК "Нафтогазу" Юрія 

Вітренка членом наглядової ради Державного 

концерну «Укроборонпром». 

 

 

Зеленський призначив уповноваженого з 

контролю за СБУ 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Романа Семенченка Уповноваженим з питань 

контролю за діяльністю Служби безпеки 

України. 

 

 

ЦВК призначила перші місцеві вибори у 86 

тергромадах 

Центральна виборча комісія призначили на 22 

грудня 2019 року перші місцеві вибори у 86 

об'єднаних територіальних громадах. 

 

В Україні створять єдиний реєстр 

держслужбовців 

В Україні буде створено єдиний реєстр 

державних службовців України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797452-prezident-priznaciv-vikonavcogo-direktora-naftogazu-u-nagladovu-radu-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797452-prezident-priznaciv-vikonavcogo-direktora-naftogazu-u-nagladovu-radu-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2797452-prezident-priznaciv-vikonavcogo-direktora-naftogazu-u-nagladovu-radu-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797448-zelenskij-priznaciv-upovnovazenogo-z-kontrolu-za-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797448-zelenskij-priznaciv-upovnovazenogo-z-kontrolu-za-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797448-zelenskij-priznaciv-upovnovazenogo-z-kontrolu-za-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2797798-cvk-priznacila-persi-miscevi-vibori-u-86-tergromadah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2797798-cvk-priznacila-persi-miscevi-vibori-u-86-tergromadah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2797798-cvk-priznacila-persi-miscevi-vibori-u-86-tergromadah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797564-v-ukraini-stvorat-edinij-reestr-derzsluzbovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797564-v-ukraini-stvorat-edinij-reestr-derzsluzbovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797564-v-ukraini-stvorat-edinij-reestr-derzsluzbovciv.html


 

Щодня у Раді реєструють по 24 нових 

законопроєкти — КВУ 

Із початку роботи Верховної Ради ІХ 

скликання щодня реєструється 24 

законопроєктів, усього зареєстровано 798 

законопроєктів.

ЕКОНОМІКА 

 

Президент підписав закон про скасування 

податку на інвестиції 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

стимулювання інвестиційної діяльності в 

Україні".

 

 

ДТЕК Ахметова блокує імпорт електрики з 

Європи - "тарифна" комісія 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, виявила факти 

порушення законодавства щодо захисту 

економічної конкуренції з боку групи компаній 

АТ «ДТЕК Західенерго» на Бурштинському 

«енергоострові».

 

 

Рівень тіньової економіки в Україні 

становить майже половину від ВВП 

Рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році 

становив 47,2% від загального обсягу ВВП і 

трохи підвищився порівняно з 2017 роком 

(46,8%).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797559-sodna-u-radi-reestruut-po-24-novih-zakonoproekti-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797559-sodna-u-radi-reestruut-po-24-novih-zakonoproekti-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2797559-sodna-u-radi-reestruut-po-24-novih-zakonoproekti-kvu.html
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Місцеві бюджети одержуватимуть 30% 

ренти за видобуток бурштину - проєкт 

Зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти 

№№ 2240, 2241 та 2242 мають на меті 

врегулювати питання розробки родовищ 

бурштину та спростити погоджувальні 

процедури. 

 

 

Держава планує отримати до 7 мільярдів від 

приватизації Укрспирту 

Приватизація ДП Укрспирт" дозволить 

поповнити державний бюджет на 6-7 млрд грн 

та скоротити тіньовий обіг спирту.

 

 

Huawei допоможе Україні розвивати 

"розумні" енергомережі 

Китайська корпорація Huawei заявляє про 

співробітництво з Україною у розвитку 

відновлюваної енергетики та "розумних" 

енергомереж, і підписання меморандуму між 

Huawei Ukraine та ДІФКУ забезпечить нові 

можливості у цій сфері. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова закликає посла Франції з прав 

людини посприяти у пошуку моряків з 

Bourbon 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова звернулася до посла 

Франції з питань прав людини Франсуа 

Крокета із проханням посприяти ефективному 

пошуку громадян України - членів екіпажу 

судна Bourbon Rhode, що затонуло в 

Атлантиці.
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Сто років тюрми на шістьох: фігурантам 

"ялтинської справи" загрожують великі 

строки 

Сьогодні, 11 жовтня, у військовому суді в м. 

Ростов-на-Дону, РФ, проходить засідання у 

"справі Хізб ут-Тахрір" (ялтинська група), 

звинувачення вимагає для шістьох кримських 

татар покарання від 13,5 до 20,5 років 

позбавлення волі.

 

 

Повна ізоляція: фігуранта "бахчисарайської 

справи" Мустафаєва місяць тримають в 

"одиночці" СІЗО 

Обвинувачений у тероризмі фігурант 

Бахчисарайської "справи " Сервер Мустафаєв, 

етапований місяць тому з Криму, перебуває 

транзитом в СІЗО Краснодара в камері-

одиночці площею 4 квадратних метри і пише 

"Нариси в'язня".

 

 

МВС допоможе оскаржити вирок 

італійського суду нацгвардійцеві Марківу 

Міністерство внутрішніх справ допоможе 

оскаржити в апеляційному суді рішення у 

справі нацгвардійця Віталія Марківа, 

засудженого в Італії до 24 років ув'язнення.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Тиск на Україну» все більше відштовхує 

від Трампа республіканців – The Hill 

АНАЛІТИКА 

За даними соціологів, 51 відсоток виборців 

підтримує ідею імпічменту
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Закон України про ринок землі має 

забезпечити виконання рішення ЄСПЛ – 

експерт 

Закон України про обіг земель 

сільськогосподарського призначення повинен 

забезпечити виконання рішення Європейського 

суду з прав людини у справі "Зеленчук та 

Цицюра проти України".

 

 

Пошук миру в Україні. Нотатки із Salzburg 

Europe Summit АНАЛІТИКА 

Міжнародна конференція у Зальцбургу щодо 

миру в Європі залишила двоякі враження

СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна внесла до ―чорного списку‖ ще 

чотирьох російських акторів 

Міністерство культури, молоді та 

спорту внесло прізвища ще чотирьох 

російських акторів до переліку осіб, що 

створюють загрозу нацбезпеці країни.

 

 

Пресмарафон Зеленського вивів 

UA:Перший у лідери рейтингу — Аласанія 

Суспільний телеканал UA: Перший лідирував 

10 жовтня у рейтингу українських 

інформаційних каналів у слоті 10:00–24:00.
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Вранці і перед сном я читаю Аль-Фатіху, 

першу суру, що відкриває Коран - Джамала, 

співачка (ІНТЕРВ'Ю) 

Ми – на Великій Васильківській, 1/3, у столичній 

кав'ярні "Takava Coffee-Buffet", яку відкрили минулого 
року чоловік Джамали Бекір Сулейманов з партнерами. 

 

 

Майже половина підлітків щодня "зависає" 

в соцмережах понад 4 години 

Серед українських підлітків зростає залежність 

від соціальних мереж, інтернету та азартних 

ігор.

 

 

День Запоріжжя святкуватимуть на шести 

локаціях 

У Туристичному інформаційному центрі 

Запоріжжя презентували повну програму 

святкових заходів до Дня міста, яке в новому 

форматі відзначатимуть цими вихідними.

 

Говоримо з художнім керівником театру 

«Актор» Славою Жилою ПОДКАСТ 

Гість розповів нам про застосування 

нецензурщини в театрі, чому Олег Сенцов 

після звільнення з полону відвідав саме 

«Актор» і про коктейль Дон Жуана.
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