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ТОП 

 

Зеленський підписав закон, який захищає 

бізнес від контролерів і бюрократів 

Президент України підписав Закон №165-ІХ 

"Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо 

посилення захисту суб’єктів господарювання 

від неправомірних дій або бездіяльності 

дозвільних органів". 

 

Берлін і Париж побачили прогрес у 

реалізації "Мінська" 

Франція та Німеччина привітали позитивні, з їх 

точки зору, зрушення в реалізації Мінських 

угод та сподіваються на досягнення прогресу 

під час саміту Нормандської четвірки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800395-zelenskij-pidpisav-zakon-akij-zahisae-biznes-vid-kontroleriv-i-burokrativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800395-zelenskij-pidpisav-zakon-akij-zahisae-biznes-vid-kontroleriv-i-burokrativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800395-zelenskij-pidpisav-zakon-akij-zahisae-biznes-vid-kontroleriv-i-burokrativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800385-berlin-i-pariz-pobacili-progres-u-realizacii-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800385-berlin-i-pariz-pobacili-progres-u-realizacii-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800385-berlin-i-pariz-pobacili-progres-u-realizacii-minska.html


 

Уряд Іспанії відправляє дві сотні 

спецпризначенців до Каталонії 

Уряд Іспанії надішле чотири групи 

спеціальних підрозділів національної поліції до 

Барселони, щоб підсилити 200 правоохоронців, 

які вже зайняті підтриманням порядку під час 

акцій протесту. 

 

Новий склад Єврокомісії розпочне роботу на 

місяць пізніше 

Новопризначена Єврокомісія приступить до 

виконання обов’язків не 1 листопада, як 

планувалося, а 1 грудня. 

 

Ломаченко – найсильніший боксер світу за 

рейтингом ESPN 

Усик на шостій позиції. 

СВІТ 

 

Трамп у листі порадив Ердогану "не бути 

дурнем" 

Дональд Трамп порадив своєму турецькому 

колезі Реджепу Таїпу Ердогану сісти за стіл 

переговорів з військовим керівництвом 

сирійських курдів і не вдавати з себе "крутого 

хлопця". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800381-urad-ispanii-vidpravlae-dvi-sotni-specpriznacenciv-do-katalonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800381-urad-ispanii-vidpravlae-dvi-sotni-specpriznacenciv-do-katalonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800381-urad-ispanii-vidpravlae-dvi-sotni-specpriznacenciv-do-katalonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800403-novij-sklad-evrokomisii-rozpocne-robotu-na-misac-piznise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800403-novij-sklad-evrokomisii-rozpocne-robotu-na-misac-piznise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800403-novij-sklad-evrokomisii-rozpocne-robotu-na-misac-piznise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2800397-lomacenko-najsilnisij-bokser-svitu-za-rejtingom-espn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2800397-lomacenko-najsilnisij-bokser-svitu-za-rejtingom-espn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2800397-lomacenko-najsilnisij-bokser-svitu-za-rejtingom-espn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800430-tramp-u-listi-poradiv-erdoganu-ne-buti-durnem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800430-tramp-u-listi-poradiv-erdoganu-ne-buti-durnem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800430-tramp-u-listi-poradiv-erdoganu-ne-buti-durnem.html


 

У Конгресі США визнали недоцільним 

виведення військ із Сирії 

Палата представників Конгресу США ухвалила 

резолюцію, в якій негативно оцінила 

виведення американського військового 

контингенту з півночі Сирії. 

 

Меркель і Макрон дали позитивні сигнали 

щодо угоди про Brexit 

Лідери Німеччини та Франції висловили 

позитивні сподівання щодо можливості 

укладення угоди про вихід Великої Британії з 

Євросоюзу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Ризі поруч із Зеленським затримали 

росіян, які видавали себе за журналістів 

У столиці Латвії під час урочистостей з участю 

Володимира Зеленського поліцейські 

затримали двох чоловіків з телекамерою та 

мікрофоном, які не мали жодної акредитації. 

 

Пристайко відкрив пам'ятну дошку на 

честь 100-річчя дипмісії України в Латвії 

Під час офіційного візиту до Риги української 

делегації міністр закордонних справ Вадим 

Пристайко відкрив меморіальну дошку на 

честь 100-річчя першої дипломатичної місії 

України в Латвії. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800409-u-kongresi-ssa-viznali-nedocilnim-vivedenna-vijsk-iz-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800409-u-kongresi-ssa-viznali-nedocilnim-vivedenna-vijsk-iz-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800409-u-kongresi-ssa-viznali-nedocilnim-vivedenna-vijsk-iz-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800415-merkel-i-makron-dali-pozitivni-signali-sodo-ugodi-pro-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800415-merkel-i-makron-dali-pozitivni-signali-sodo-ugodi-pro-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800415-merkel-i-makron-dali-pozitivni-signali-sodo-ugodi-pro-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2800413-u-rizi-poruc-iz-zelenskim-zatrimali-rosian-aki-vidavali-sebe-za-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2800413-u-rizi-poruc-iz-zelenskim-zatrimali-rosian-aki-vidavali-sebe-za-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2800413-u-rizi-poruc-iz-zelenskim-zatrimali-rosian-aki-vidavali-sebe-za-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2800432-pristajko-vidkriv-pamatnu-dosku-na-cest-100ricca-dipmisii-ukraini-v-latvii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2800432-pristajko-vidkriv-pamatnu-dosku-na-cest-100ricca-dipmisii-ukraini-v-latvii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2800432-pristajko-vidkriv-pamatnu-dosku-na-cest-100ricca-dipmisii-ukraini-v-latvii.html


 

Кабмін наймає на роботу: відкрили п'ять 

нових топ-вакансій 

Відкритий конкурс на п’ять топ-посад в 

новому уряді триває. 

 

Бюджетний комітет ВР погодив додаткові 

3,2 мільярда на ліки 

Комітет Верховної Ради з питань бюджету 

погодив виділення додаткових 3,2 млрд грн, 

яких бракувало для закупівель ліків і 

медвиробів на наступний рік. 

 

Голова ВСУ: Я не вважала би те, що 

відбувається, судовою реформою 

Судова реформа, яку здійснює чинна влада, 

може знищити незалежність судової системи 

та надмірно її завантажить. 

 

Сучасну ІТ-школу створять у 

Сєвєродонецьку за проєктом USAID 

У Сєвєродонецьку на Луганщині відбулося 

підписання меморандуму про створення на базі 

Східноукраїнського національного 

університету ІТ-школи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800374-kabmin-najmae-na-robotu-vidkrili-se-pat-novih-topvakansij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800374-kabmin-najmae-na-robotu-vidkrili-se-pat-novih-topvakansij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800374-kabmin-najmae-na-robotu-vidkrili-se-pat-novih-topvakansij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2800399-budzetnij-komitet-vr-pogodiv-dodatkovi-32-milarda-na-liki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2800399-budzetnij-komitet-vr-pogodiv-dodatkovi-32-milarda-na-liki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2800399-budzetnij-komitet-vr-pogodiv-dodatkovi-32-milarda-na-liki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800434-golova-vsu-a-ne-vvazala-bi-te-so-vidbuvaetsa-sudovou-reformou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800434-golova-vsu-a-ne-vvazala-bi-te-so-vidbuvaetsa-sudovou-reformou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800434-golova-vsu-a-ne-vvazala-bi-te-so-vidbuvaetsa-sudovou-reformou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2800450-sucasnu-itskolu-stvorat-u-severodonecku-za-proektom-usaid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2800450-sucasnu-itskolu-stvorat-u-severodonecku-za-proektom-usaid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2800450-sucasnu-itskolu-stvorat-u-severodonecku-za-proektom-usaid.html


 

Беленюк анонсував підвищення стипендій 

українським спортсменам  

Олімпійський чемпіон отримуватиме щомісяця 

32 тисячі гривень. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять з мінометів, зенітних 

установок та БМП: загинув військовий 

За минулу добу окупанти 30 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

Вибухів на Донбасі за добу поменшало - 

ОБСЄ 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 

зафіксувала у вівторок 206 вибухів у 

Донецькій області та один - на Луганщині. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Міжнародний день боротьби за 

ліквідацію бідності. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2800376-belenuk-anonsuvav-pidvisenna-stipendij-ukrainskim-sportsmenam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2800376-belenuk-anonsuvav-pidvisenna-stipendij-ukrainskim-sportsmenam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2800376-belenuk-anonsuvav-pidvisenna-stipendij-ukrainskim-sportsmenam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2800446-okupanti-gatat-z-minometiv-zenitnih-ustanovok-ta-bmp-zaginuv-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2800446-okupanti-gatat-z-minometiv-zenitnih-ustanovok-ta-bmp-zaginuv-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2800446-okupanti-gatat-z-minometiv-zenitnih-ustanovok-ta-bmp-zaginuv-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2800405-vibuhiv-na-donbasi-za-dobu-pomensalo-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2800405-vibuhiv-na-donbasi-za-dobu-pomensalo-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2800405-vibuhiv-na-donbasi-za-dobu-pomensalo-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2799861-17-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2799861-17-zovtna-pamatni-dati.html


 

Олена Зеленська в Ризі завітала до 

української школи 

Перша леді Олена Зеленська та віцепрем'єр з 

питань європейської і євроатлантичної 

інтеграції Дмитро Кулеба відвідали Ризьку 

українську середню школу. 

 

У Європі визначили країни з 

найсуворішими мовними вимогами до 

мігрантів 

Австрія, Данія, Греція та Молдова мають 

найвищі вимоги до набувачів громадянства 

стосовно знання офіційної мови - на рівні В2. 

 

Жодна країна ЄС не здатна самотужки 

здолати проблеми міграції - Єврокомісія 

Самостійно, без підтримки партнерів та 

загальноєвропейської солідарності, подолати 

міграційні виклики не здатна жодна країна ЄС. 

 

До +24° і без дощу: синоптики дали 

"теплий" прогноз до кінця тижня 

В Україні у четвер, 17 жовтня, буде без опадів, 

вранці місцями туман, температура вдень 

становитиме 17-22°. 

 

17 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Єрофія; як шлюб харцизякам життя 

рятував, що зійде на пси, а кому, як завжди, 

таланитиме 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2800421-olena-zelenska-v-rizi-zavitala-do-ukrainskoi-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2800421-olena-zelenska-v-rizi-zavitala-do-ukrainskoi-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2800421-olena-zelenska-v-rizi-zavitala-do-ukrainskoi-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800444-u-evropi-viznacili-kraini-z-najsuvorisimi-movnimi-vimogami-do-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800444-u-evropi-viznacili-kraini-z-najsuvorisimi-movnimi-vimogami-do-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800444-u-evropi-viznacili-kraini-z-najsuvorisimi-movnimi-vimogami-do-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800444-u-evropi-viznacili-kraini-z-najsuvorisimi-movnimi-vimogami-do-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800424-zodna-kraina-es-ne-zdatna-samotuzki-zdolati-problemi-migracii-evrokomisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800424-zodna-kraina-es-ne-zdatna-samotuzki-zdolati-problemi-migracii-evrokomisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2800424-zodna-kraina-es-ne-zdatna-samotuzki-zdolati-problemi-migracii-evrokomisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2800335-do-24-i-bez-dosu-sinoptiki-dali-teplij-prognoz-do-kinca-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2800335-do-24-i-bez-dosu-sinoptiki-dali-teplij-prognoz-do-kinca-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2800335-do-24-i-bez-dosu-sinoptiki-dali-teplij-prognoz-do-kinca-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2799897-17-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2799897-17-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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