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ТОП 

 

У Мінську не домовилися про нову дату 

розведення сил в Золотому і Петрівському - 

ОБСЄ 

На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої 

контактної групи з врегулювання ситуації на 

Сході України не вдалося домовитися про нову 

дату розведення сил у Золотому і 

Петрівському, хоча сторони підтверджують 

прихильність до цього.

  

 

МВФ покращив прогноз економічного 

зростання в Україні ДОПОВІДЬ 

Міжнародний валютний фонд очікує зростання 

ВВП України в 2019 році на рівні 3,0%, що є 

кращим показником на поточний рік, ніж 

прогнозувалося шість місяців тому.
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Зеленський підписав закон, що дозволяє 

НАБУ і ДБР здійснювати ―прослушку‖ 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

вдосконалення окремих положень 

кримінального процесуального законодавства".

 

 

Суд у Латвії ухвалив рішення про 

конфіскацію $30 мільйонів ексчиновників 

часів Януковича 

Суд у Латвії ухвалив рішення, яким визнано 

злочинним походження коштів на суму понад 

30 млн доларів, які пов’язують з оточенням 

експрезидента України Віктора Януковича.

 

 

ПриватБанк виграв у Коломойського 

апеляцію у Лондонському суді 

Апеляційний суд виніс рішення, яким 

підтвердив, що англійський суд має 

юрисдикцію розглядати позов ПриватБанку 

щодо шахрайства, здійсненого за попередньою 

змовою осіб, проти його колишніх власників – 

Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова.

 

Гончарук дорікнув Кличку ―шпаківнею‖ на 

Майдані 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обговорив із 

мером Києва Віталієм Кличком та в.о. голови 

Державної архітектурно-будівельної інспекції 

Олександром Строкачем подальшу стратегію 

боротьби з незаконними забудовами у столиці. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

ООН оголосила Міжнародний день доступу 

до інформації: серед ініціаторів — Україна 

Україна, а також п'ять країн виступили 

ініціаторами в ООН щодо проголошення 

Міжнародного дня загального доступу до 

інформації, який відтепер відзначатиметься 

щороку 28 вересня.

 

 

Кулеба про безвіз із Євросоюзом: Україна 

має зробити "крок №2" 

Інтегроване управління кордонами Україна-

Європейський Союз має стати наступним після 

безвізового режиму кроком задля свободи 

пересування.

 

 

Ексмер Варшави Свєнчіцький вступив на 

посаду бізнес-омбудсмена України 

У вівторок, 15 жовтня, колишній мер Варшави 

Марчін Свєнчіцький вступив на посаду бізнес-

омбудсмена України. 

 

 

Кулеба сказав, чого чекати від візиту 

Північноатлантичної ради в Україну 

Представники Північноатлантичної ради під 

час візиту в Україну зможуть сформувати 

думку про ситуацію в державі, що надалі 

допоможе приймати рішення в Альянсі в 

інтересах України.
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Делегація Нацбанку їде до Вашингтона на 

збори МВФ та Світового банку 

Делегація Національного банку на чолі з 

головою Яковом Смолієм відбуває сьогодні до 

Вашингтона для участі у Щорічних зборах 

Міжнародного валютного фонду та Групи 

Світового банку.

 

 

Столтенберг закликає НАТО надавати 

більше підтримки Україні 

Підтримка України у боротьбі проти російської 

агресії є важливою для всіх союзників НАТО, 

адже в цьому випадку йдеться не лише про 

безпеку України, але й про збереження правил 

міжнародного порядку.

 

 

Пропагандиста РФ Корчевникова пустили в 

Україну. Прикордонники пояснили, чому 

Для ведучого телеканалу "Росія-1" Бориса 

Корчевникова, який незаконно відвідував 

анексований Крим, не було заборони на в ї̓зд 

в Україну.

БЕЗПЕКА 

 

Україна в Мінську ще раз нагадала — 

розведення військ тільки після 7-денної 

―тиші‖ 

Всупереч Мінським домовленостям незаконні 

збройні формування ОРДЛО продовжують 

систематично порушувати режим тиші вздовж 

всієї лінії зіткнення.
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На Донбасі від куль снайпера загинули двоє 

українських бійців 

Внаслідок дій ворожих снайперів у вівторок, 

15 жовтня, загинуло двоє українських бійців.

  

 

Зеленський вніс зміни до складу РНБО 

Президент України Володимир 

Зеленський вніс зміни до складу Ради 

національної безпеки і оборони України.

 

 

Деокупація Криму і Донбасу: у Зеленського 

представлять ідеї до кінця року 

Говорити про деокупацію та реінтеграцію 

лише Донбасу, оминаючи питання Криму, 

неможливо, адже це дві сторони однієї 

проблеми, яка привнесена ззовні.

 

У Збройних Силах України відкрили 

водолазну школу ВІДЕО 

Водолазна школа, створена у Військово-

Морських силах Збройних сил України, 

розпочала роботу.
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УКРАЇНА 

 

Рада цього тижня відійде від 

"турборежиму" — Разумков 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

повідомив, що парламент цього тижня відійде 

від "турборежиму", але зауважив, що це не 

вплине на якість роботи.

 

 

Шевчук приніс у КС заяву про поновлення 

на посаді 

Станіслав Шевчук приніс до Конституційного 

суду заяву про поновлення його на посаді судді 

та голови на підставі рішення Окружного 

адмінсуду столиці.

 

Зеленський пропонує дворічний мораторій 

на перевірки ФОПів, окрім ―ризикових‖ 

Президент України Володимир Зеленський 

ініціює запровадження мораторію на два роки 

на перевірки фізичних осіб – підприємців 

(ФОП) усіх категорій, крім "ризикових".

 

 

Зеленський звільнив з військової служби 

ексміністра часів Кучми 

Президент України Володимир Зеленський 

звільнив Олександра Кузьмука з військової 

служби у відставку за віком.
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При Мінветеранів створять Раду родин 

загиблих 

При Міністерстві у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб створять Раду 

родин загиблих.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Скраплений газ зі США: поки що дорого, 

але перспективно АНАЛІТИКА 

А ще це крок до створення в Україні 

європейського хабу. Але основне – це дуже 

важливо для енергонезалежності України та її 

сусідів від РФ

 

 

Лише 300 об’єктів мають залишитись у 

державній власності — Милованов 

Із 3 643 об'єктів, які нині контролює держава, 

лише 300 мають залишитися у державній 

власності, зокрема, ті, що забезпечують 

безпеку держави, є природними монополіями 

чи надають послуги, які не можуть надаватися 

приватниками.

 

В уряді розвінчали міфи про штрафи за 

субсидії 

Жодних штрафів за неправильне заповнення 

документів на отримання субсидій або 

неправомірне їх отримання не передбачено.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2799604-lise-300-obektiv-maut-zalisitis-u-derzavnij-vlasnosti-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2799604-lise-300-obektiv-maut-zalisitis-u-derzavnij-vlasnosti-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2799490-v-uradi-rozvincali-mifi-pro-strafi-za-subsidii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2799490-v-uradi-rozvincali-mifi-pro-strafi-za-subsidii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2799490-v-uradi-rozvincali-mifi-pro-strafi-za-subsidii.html


 

В Україні вперше запустили регулярний 

морський трансшипмент 

Порт приватного стивідорного оператора ТІС 

(Одеська обл.) прийняв перше судно 

щотижневого фідерного сервісу за маршрутом 

ТІС-Поті.

 

 

МАГАТЕ проінспектувала Рівненську АЕС 

- зауважень немає 

На енергоблоці №4 Рівненської АЕС відбулася 

інспекція Міжнародної агенції з атомної 

енергії (МАГАТЕ).

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Засудженого у РФ "українського шпигуна" 

Давиденка включили до списків на обмін - 

адвокат 

Українця Костянтина Давиденка, якому 

Верховний суд РФ у вівторок зменшив строк 

ув'язнення "за шпигунство" до семи років, 

включено до списків для обміну утримуваними 

особами між Україною і Росією.

 

 

"Охоронець Яроша" оголосив голодування 

у колонії РФ 

Український політв’язень Олександр Шумков, 

який перебуває в російській колонії, оголосив 

голодування з вимогою припинити шантаж з 

боку Росії з використанням ув’язнених на 

перемовинах в "мінському" та 

"нормандському" форматах. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2799562-v-ukraini-vperse-zapustili-regularnij-morskij-transsipment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2799562-v-ukraini-vperse-zapustili-regularnij-morskij-transsipment.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2799478-magate-proinspektuvala-rivnensku-aes-zauvazen-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799482-zasudzenogo-u-rf-ukrainskogo-spiguna-davidenka-vklucili-do-spiskiv-na-obmin-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799482-zasudzenogo-u-rf-ukrainskogo-spiguna-davidenka-vklucili-do-spiskiv-na-obmin-advokat.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799482-zasudzenogo-u-rf-ukrainskogo-spiguna-davidenka-vklucili-do-spiskiv-na-obmin-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2799525-ohoronec-arosa-ogolosiv-goloduvanna-u-kolonii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2799525-ohoronec-arosa-ogolosiv-goloduvanna-u-kolonii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2799525-ohoronec-arosa-ogolosiv-goloduvanna-u-kolonii-rf.html


 

Суд РФ залишив "українських диверсантів" 

Дудку і Бессарабова в колонії 

Верховний суд РФ залишив без змін вироки 

фігурантам так званої "справи українських 

диверсантів" Володимиру Дудці і Олексію 

Бессарабову - по 14 років позбавлення волі в 

колонії суворого режиму.

 

 

Рідним арештованого в Криму активіста 

Приходька вдалося передати йому ліки 

Заарештованому в анексованому Криму 

проукраїнському активісту Олегу Приходьку 

рідні передали необхідні йому ліки.

 

 

Кримчани становлять більшу частину 

списку українських політв'язнів — 

КримSOS 

Напередодні великого обміну для 

представників українських громадських 

організацій дуже важливо, щоб ні про одного 

кримського бранця - ні в окупованому Криму, 

ні в Росії, - не забули.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У Рябошапки взялися за значні розкрадання 

в "оборонці" — НАБУ передали три справи 

Генеральна прокуратура України розпочала 

три кримінальні провадження за фактами 

розкрадання бюджетних коштів в особливо 

великих розмірах в оборонній галузі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799401-sud-rf-zalisiv-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova-v-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799401-sud-rf-zalisiv-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova-v-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799401-sud-rf-zalisiv-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova-v-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799566-ridnim-arestovanogo-v-krimu-aktivista-prihodka-vdalosa-peredati-jomu-liki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799566-ridnim-arestovanogo-v-krimu-aktivista-prihodka-vdalosa-peredati-jomu-liki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799566-ridnim-arestovanogo-v-krimu-aktivista-prihodka-vdalosa-peredati-jomu-liki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799449-krimcani-stanovlat-bilsu-castinu-spisku-ukrainskih-politvazniv-krimsos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799449-krimcani-stanovlat-bilsu-castinu-spisku-ukrainskih-politvazniv-krimsos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799449-krimcani-stanovlat-bilsu-castinu-spisku-ukrainskih-politvazniv-krimsos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2799449-krimcani-stanovlat-bilsu-castinu-spisku-ukrainskih-politvazniv-krimsos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2799625-u-rabosapki-vzalisa-za-znacni-rozkradanna-v-oboronci-nabu-peredali-tri-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2799625-u-rabosapki-vzalisa-za-znacni-rozkradanna-v-oboronci-nabu-peredali-tri-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2799625-u-rabosapki-vzalisa-za-znacni-rozkradanna-v-oboronci-nabu-peredali-tri-spravi.html


 

ПриватБанк vs Коломойський: Милованов 

роз’яснив рішення суду Лондона 

Після виграшу апеляції у суді Лондона 

"ПриватБанк" може продовжити розгляд 

позову проти Ігоря Коломойського і Геннадія 

Боголюбова у Високому суді Лондона про 

шахрайство.

 

 

За шпигунство на ФСБ житель Кременчука 

отримав 12 років 

Крюківський районний суд Кременчука 

засудив до 12 років позбавлення волі чоловіка, 

який шпигував на користь російських 

спецслужб.

 

Три найбільші бізнес-асоціації занепокоєні 

ходом судової реформи в Україні ЗАЯВА 

Три найбільші бізнес-асоціації України 

висловлюють занепокоєння щодо 

запропонованих змін до відбору суддів та 

складу Верховного суду, викладених у проєкті 

закону №1008 "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо діяльності органів 

суддівського врядування".

 

Суд призначив дату розгляду апеляції 

Пашинського 

Київський апеляційний суд 17 жовтня розгляне 

апеляційну скаргу захисту екснардепа Сергія 

Пашинського на обрання йому запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою без 

альтернативи внесення застави.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2799326-privatbank-vs-kolomojskij-milovanov-rozasniv-risenna-sudu-londona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2799326-privatbank-vs-kolomojskij-milovanov-rozasniv-risenna-sudu-londona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2799326-privatbank-vs-kolomojskij-milovanov-rozasniv-risenna-sudu-londona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2799430-za-spigunstvo-na-fsb-zitel-kremencuka-otrimav-12-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2799430-za-spigunstvo-na-fsb-zitel-kremencuka-otrimav-12-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2799430-za-spigunstvo-na-fsb-zitel-kremencuka-otrimav-12-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2799507-tri-najbilsi-biznesasociacii-zanepokoeni-hodom-sudovoi-reformi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2799507-tri-najbilsi-biznesasociacii-zanepokoeni-hodom-sudovoi-reformi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2799507-tri-najbilsi-biznesasociacii-zanepokoeni-hodom-sudovoi-reformi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2799535-sud-priznaciv-datu-rozgladu-apelacii-pasinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2799535-sud-priznaciv-datu-rozgladu-apelacii-pasinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2799535-sud-priznaciv-datu-rozgladu-apelacii-pasinskogo.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Російська концепція меморіалу Бабиного 

Яру може стати для України троянським 

конем  - Йосиф Зісельс, правозахисник, 

дисидент (ІНТЕРВ'Ю) 

Дисиденти та правозахисники завжди будуть 

найулюбленішими людьми будь-якого 

суспільства та найзатребуванішими 

співрозмовниками для журналістів.

 

Майдан як козир для Президента 

АНАЛІТИКА 

День козацтва, Покрова, День захисника 

України - Київ відзначив три свята маршами і 

мітингами

 

 

Станиця розведена АНАЛІТИКА 

Кореспондент Укрінформу побував у селищі 

після недавнього розведення військ і дізнався, 

чи відчувають станичане себе в безпеці 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Ryanair влітку відкриє 18 нових маршрутів 

з України 

Лоукост-авіакомпанія Ryanair відкриває 18 

нових маршрутів з України на літню програму 

наступного року і планує перевезти понад 2 

мільйони пасажирів з  українських аеропортів 

за 2020 рік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2798377-josif-zisels-pravozahisnik-disident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2798377-josif-zisels-pravozahisnik-disident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2798377-josif-zisels-pravozahisnik-disident.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2799415-stanica-rozvedena.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2799275-ryanair-vlitku-vidkrie-18-novih-marsrutiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2799275-ryanair-vlitku-vidkrie-18-novih-marsrutiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2799275-ryanair-vlitku-vidkrie-18-novih-marsrutiv-z-ukraini.html


 

Заборону на "нічний" алкоголь у Києві не 

скасовують - депутат пояснив рішення суду 

Рішення Київради від 2018 року, яким 

заборонено продавати алкогольні напої з 23.00 

до 10.00, залишається чинним.

 

Руслану Писанку намагалися пограбувати 

на столичному вокзалі 

На залізничному вокзалі в Києві напали і 

намагалися пограбувати відому телеведучу 

Руслану Писанку.

 

 

У Токіо пройде показ мод в українському 

стилі 

Показ мод в українському стилі відбудеться 3-

5 листопада у Токіо. 

 

 

―Холодна кров‖: у прокат виходить фільм, 

що знімався в українських Карпатах 

(ВІДЕО) 

Трилер “Холодна кров” з Жаном Рено в 

головній ролі 17 жовтня виходить на широкі 

екрани України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2799185-u-kievi-zaboronu-na-nicnij-alkogol-ne-skasovuut-deputat-poasniv-risenna-sudu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2799518-holodna-krov-u-prokat-vihodit-film-so-znimavsa-v-ukrainskih-karpatah.html


 

У Раді відкрилась виставка "Український 

схід" ФОТО 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

відкрив у кулуарах парламенту музейний 

проєкт "Український схід" до Дня захисника 

України.

 

 

Україна 27 жовтня переходить на зимовий 

час 

В Україні з 27 жовтня 2019 року скасовується 

літній час шляхом переведення о 4 ранку 

годинникової стрілки на одну годину назад.
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