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ТОП 

 

Рада створила ТСК з питань відновлення 

територіальної цілісності України 

Парламент прийняв постанову "Про утворення 

Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради 

України з питань формування і реалізації 

державної політики щодо відновлення 

територіальної цілісності та забезпечення 

суверенітету України".

 

 

Військові звання змінять за стандартами 

НАТО - Рада ухвалила закон 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо виконання військового обов'язку та 

проходження військової служби)".

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2801026-rada-stvorila-tsk-z-pitan-vidnovlenna-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2801026-rada-stvorila-tsk-z-pitan-vidnovlenna-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2801026-rada-stvorila-tsk-z-pitan-vidnovlenna-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2800941-vijskovi-zvanna-zminat-za-standartami-nato-rada-uhvalila-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2800941-vijskovi-zvanna-zminat-za-standartami-nato-rada-uhvalila-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2800941-vijskovi-zvanna-zminat-za-standartami-nato-rada-uhvalila-zakon.html


 

Гладковського затримали в аеропорту 

"Бориспіль". НАБУ назвало причину 

У Національному антикорупційному бюро 

підтвердили затримання колишнього 

заступника секретаря Ради національної 

безпеки і оборони Олега Гладковського за 

підозрою у зловживанні службовим 

становищем.

 

Господарський суд призупинив 

провадження щодо націоналізації 

ПриватБанку 

Господарський суд м.Києва призупинив 

провадження у справі щодо націоналізації 

ПриватБанку.

 

Рада ухвалила закон про захист викривачів 

корупції 

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення 

змін до Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо викривачів корупції".

  

 

Перше зняття недоторканності у новій Раді: 

Рябошапка подав подання на Дубневича 

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав 

подання до Верховної Ради про надання згоди 

на притягнення до кримінальної 

відповідальності народного депутата Ярослава 

Дубневича.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800792-gladkovskogo-zatrimali-v-aeroportu-borispil-nabu-nazvalo-pricinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800792-gladkovskogo-zatrimali-v-aeroportu-borispil-nabu-nazvalo-pricinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800792-gladkovskogo-zatrimali-v-aeroportu-borispil-nabu-nazvalo-pricinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800671-gopodarskij-sud-prizupiniv-provadzenna-sodo-nacionalizacii-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800671-gopodarskij-sud-prizupiniv-provadzenna-sodo-nacionalizacii-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800671-gopodarskij-sud-prizupiniv-provadzenna-sodo-nacionalizacii-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800671-gopodarskij-sud-prizupiniv-provadzenna-sodo-nacionalizacii-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800630-rada-uhvalila-zakon-pro-zahist-vikrivaciv-korupcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800630-rada-uhvalila-zakon-pro-zahist-vikrivaciv-korupcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800630-rada-uhvalila-zakon-pro-zahist-vikrivaciv-korupcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800845-perse-znatta-nedotorkannosti-u-novij-radi-rabosapka-podav-podanna-na-dubnevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800845-perse-znatta-nedotorkannosti-u-novij-radi-rabosapka-podav-podanna-na-dubnevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800845-perse-znatta-nedotorkannosti-u-novij-radi-rabosapka-podav-podanna-na-dubnevica.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

House of Europe: ЄС виділив Україні €12 

мільйонів на культуру й освіту 

Євросоюз виділив 12,2 мільйона євро на 

реалізацію проєкту House of Europe в рамках 

якого українці зможуть податися на участь у 20 

грантових програмах.

  

 

Глава Нацбанку розповів про переговори з 

МВФ у Вашингтоні ФОТО 

Переговори з Міжнародним валютним фондом 

про нову довгострокову програму співпраці 

для України тривають.

 

 

У Турині запрацювало Почесне консульство 

України ФОТО 

В італійському Турині відкрилося Почесне 

консульство України.

 

Банк "Аркада" й Industrial Innovation Group 

запускають перший в Україні блокчейн 

даних 

Банк "Аркада" і міжнародний системний 

інтегратор у сфері масштабованих 

ідентифікаційних рішень Industrial Innovation 

Group підписали меморандум про створення 

фінансово-промислового альянсу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2800851-house-of-europe-es-vidiliv-ukraini-12-miljoniv-na-kulturu-j-osvitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2800851-house-of-europe-es-vidiliv-ukraini-12-miljoniv-na-kulturu-j-osvitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2800851-house-of-europe-es-vidiliv-ukraini-12-miljoniv-na-kulturu-j-osvitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800748-glava-nacbanku-rozpoviv-pro-peregovori-z-mvf-u-vasingtoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800748-glava-nacbanku-rozpoviv-pro-peregovori-z-mvf-u-vasingtoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800748-glava-nacbanku-rozpoviv-pro-peregovori-z-mvf-u-vasingtoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2801040-u-turini-zapracuvalo-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2801040-u-turini-zapracuvalo-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2801040-u-turini-zapracuvalo-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2801069-bank-arkada-j-industrial-innovation-group-zapuskaut-persij-v-ukraini-blokcejn-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2801069-bank-arkada-j-industrial-innovation-group-zapuskaut-persij-v-ukraini-blokcejn-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2801069-bank-arkada-j-industrial-innovation-group-zapuskaut-persij-v-ukraini-blokcejn-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2801069-bank-arkada-j-industrial-innovation-group-zapuskaut-persij-v-ukraini-blokcejn-danih.html


 

Сущенко передав листа Макрону 

Колишній політв'язень, журналіст Укрінформу 

Роман Сущенко на зустрічі з послом Франції 

Етьєном де Понсеном передав листа 

президентові Франції Емманюелю Макрону з 

подякою за активну участь у його долі.

 

БЕЗПЕКА 

 

Україна нарешті проявила ініціативу щодо 

Донбасу: чому і що це дало? АНАЛІТИКА 

Це радує, бо останнім часом ми лише 

виконували “хотєлки” росіян. Як результат, 

можна прогнозувати покращення нашої позиції 

на перемовинах.

 

 

Зниклими безвісти на окупованому Донбасі 

вважаються 257 людей - СБУ 

Зниклими безвісти на окупованій частині 

Донбасу вважаються 257 людей.

 

УКРАЇНА 

 

Рада переходить на електронний 

документообіг 

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення 

змін до Регламенту Верховної Ради України 

щодо запровадження електронного 

документообігу, пов'язаного із законодавчим 

процесом”.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2801064-susenko-peredav-list-makronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2801064-susenko-peredav-list-makronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2801078-ukraina-naresti-proavila-iniciativu-sodo-donbasu-comu-i-so-ce-dalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2801078-ukraina-naresti-proavila-iniciativu-sodo-donbasu-comu-i-so-ce-dalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2801078-ukraina-naresti-proavila-iniciativu-sodo-donbasu-comu-i-so-ce-dalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2801098-zniklimi-bezvisti-na-okupovanomu-donbasi-vvazautsa-257-ludej-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2801098-zniklimi-bezvisti-na-okupovanomu-donbasi-vvazautsa-257-ludej-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2801098-zniklimi-bezvisti-na-okupovanomu-donbasi-vvazautsa-257-ludej-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800968-rada-perehodit-na-elektronnij-dokumentoobig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800968-rada-perehodit-na-elektronnij-dokumentoobig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800968-rada-perehodit-na-elektronnij-dokumentoobig.html


 

―Слуга народу‖ хоче посилити 

відповідальність за наклеп 

Фракція партії «Слуга народу» планує внести у 

Верховну Раду законопроєкт щодо змін до 

Кримінального процесуального кодексу з 

метою посилення кримінальної 

відповідальності за надання недостовірної 

інформації.

 

 

ВР обмежила кількість депутатських 

запитів — не більше 10 за тиждень 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до деяких законів України щодо внесення 

депутатських запитів".

 

 

В Антимонопольному комітеті нові 

призначення — укази президента 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Дар’ю Чередніченко заступником голови 

Антимонопольного комітету - державним 

уповноваженим, Сергія Тищика - державним 

уповноваженим АМКУ.

 

 

Підприємство Фірташа обмежать в 

енергоспоживанні через борги 

У неділю, 20 жовтня, Сєвєродонецьке приватне 

акціонерне товариство «Азот» буде обмежене в 

енергоспоживанні через борги.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800761-sluga-narodu-hoce-posiliti-vidpovidalnist-za-naklep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800761-sluga-narodu-hoce-posiliti-vidpovidalnist-za-naklep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800761-sluga-narodu-hoce-posiliti-vidpovidalnist-za-naklep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800978-vr-obmezila-kilkist-deputatskih-zapitiv-ne-bilse-10-za-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800978-vr-obmezila-kilkist-deputatskih-zapitiv-ne-bilse-10-za-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2800978-vr-obmezila-kilkist-deputatskih-zapitiv-ne-bilse-10-za-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2801056-v-antimonopolnomu-komiteti-novi-priznacenna-ukazi-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2801056-v-antimonopolnomu-komiteti-novi-priznacenna-ukazi-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2801056-v-antimonopolnomu-komiteti-novi-priznacenna-ukazi-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2800967-pidpriemstvo-firtasa-obmezat-v-energospozivanni-cerez-borgi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2800967-pidpriemstvo-firtasa-obmezat-v-energospozivanni-cerez-borgi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2800967-pidpriemstvo-firtasa-obmezat-v-energospozivanni-cerez-borgi.html


 

ЕКОНОМІКА 

 

Президент підписав закони про касові 

апарати й кешбек 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закони щодо детінізації розрахунків у 

сфері торгівлі і послуг, спрямовані на 

запровадження програмних реєстраторів 

розрахункових операцій та механізму кешбеку.

 

 

Дохідну частину проєкту бюджету 

збільшили на 18 мільярдів — куди можуть 

піти гроші 

Дохідну частину проєкту держбюджету 

України на 2020 рік збільшено на 18 мільярдів 

гривень, які можуть бути піти на фінансування 

соціальної сфери.

  

 

Реклама "нульових" кредитних ставок 

стане історією? Сподіваємось...АНАЛІТИКА 

Робіть ваші ставки, панове! Фінансові послуги 

відтепер кришталево прозорі, а права їх 

споживачів захищені по-європейськи – 

законом

 

Зеленський підписав закон про концесію — 

що це дає бізнесу 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про концесію.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800963-prezident-pidpisav-zakoni-pro-kasovi-aparati-j-kesbek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800963-prezident-pidpisav-zakoni-pro-kasovi-aparati-j-kesbek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800963-prezident-pidpisav-zakoni-pro-kasovi-aparati-j-kesbek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2801084-dohidnu-castinu-proektu-budzetu-zbilsili-na-18-milardiv-kudi-mozut-piti-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2801084-dohidnu-castinu-proektu-budzetu-zbilsili-na-18-milardiv-kudi-mozut-piti-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2801084-dohidnu-castinu-proektu-budzetu-zbilsili-na-18-milardiv-kudi-mozut-piti-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2801084-dohidnu-castinu-proektu-budzetu-zbilsili-na-18-milardiv-kudi-mozut-piti-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800847-reklama-nulovih-kreditnih-stavok-stane-istorieu-spodivaemos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800847-reklama-nulovih-kreditnih-stavok-stane-istorieu-spodivaemos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800847-reklama-nulovih-kreditnih-stavok-stane-istorieu-spodivaemos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800971-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-koncesiu-so-ce-dae-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800971-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-koncesiu-so-ce-dae-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800971-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-koncesiu-so-ce-dae-biznesu.html


 

Проєкт бюджету-2020: на реконструкцію 

аеропорту в Дніпрі прописали мільярд 

окремим рядком ДОКУМЕНТ 

Комітет Верховної Ради з питань бюджету вніс 

у проєкт державного бюджету на 2020 рік 

окремим рядком 1 мільярд грн на 

реконструкцію аеропорту в Дніпрі.

 

 

СЕТАМ продає майновий комплекс 

відомого виробника ковбас 

Державне підприємство «СЕТАМ» на 

електронному майданчику OpenMarket продає 

арештований цілісний майновий комплекс 

підприємства ПрАТ «Кременчукм'ясо» за 92 

млн грн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Російські тюремники відмовляють 

"охоронцю Яроша" у медобстеженні ЛИСТ 

Українському політв'язню в Росії Олександру 

Шумкову на медогляді у зв'язку з початком 

голодування відмовили в медобстеженні, 

незважаючи на скарги на постійний головний 

біль.

 

 

Донька Бекірова стала радником 

омбудсмена з питань кримських татар 

Новим радником Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини призначено 

Елеонору Бекірову.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800841-proekt-budzetu2020-na-rekonstrukciu-aeroportu-v-dnipri-propisali-milard-okremim-radkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800841-proekt-budzetu2020-na-rekonstrukciu-aeroportu-v-dnipri-propisali-milard-okremim-radkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800841-proekt-budzetu2020-na-rekonstrukciu-aeroportu-v-dnipri-propisali-milard-okremim-radkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800841-proekt-budzetu2020-na-rekonstrukciu-aeroportu-v-dnipri-propisali-milard-okremim-radkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800935-setam-prodae-majnovij-kompleks-vidomogo-virobnika-kovbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800935-setam-prodae-majnovij-kompleks-vidomogo-virobnika-kovbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2800935-setam-prodae-majnovij-kompleks-vidomogo-virobnika-kovbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2801046-rosijski-turemniki-vidmovlaut-ohoroncu-arosa-u-medobstezenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2801046-rosijski-turemniki-vidmovlaut-ohoroncu-arosa-u-medobstezenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2801046-rosijski-turemniki-vidmovlaut-ohoroncu-arosa-u-medobstezenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2800894-donka-bekirova-stala-radnikom-ombudsmena-z-pitan-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2800894-donka-bekirova-stala-radnikom-ombudsmena-z-pitan-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2800894-donka-bekirova-stala-radnikom-ombudsmena-z-pitan-krimskih-tatar.html


 

Російська активістка назвала 

переслідування кримських татар 

репресіями 

Російська активістка Яна Антонова, в якої 

силовики під час обшуку вилучили лист, 

написаний українському політв'язню Емір-

Усеїну Куку, вважає кримінальні справи проти 

кримських татар "за маячними звинуваченнями 

у тероризмі" репресіями за національною 

ознакою.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Вступив у дію закон, який дозволяє НАБУ і 

ДБР здійснювати ―прослушку‖ 

В Україні з 17 жовтня вступив в дію Закон 

"Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення окремих 

положень кримінального процесуального 

законодавства", що дозволяє НАБУ і ДБР 

здійснювати прослуховування.

 

 

Зміна власників та вплив РФ: за 

"телеканали Медведчука" візьметься 

комісія Ради 

Верховна Рада утворення ТСК для проведення 

розслідування відомостей щодо дотримання 

вимог законодавства під час зміни власників 

інформаційних телеканалів та забезпечення 

протидії інформаційному впливу Російської 

Федерації.

 

 

Законопроєкт про зміну статусу ДБР 

ухвалили за основу 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні (за 

основу) законопроєкт №2116 "Про внесення 

змін до Закону України "Про Державне бюро 

розслідувань" щодо удосконалення діяльності 

Державного бюро розслідувань".
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Нацрада перевірить канал "Максі-ТВ" 

через інтерв'ю Гордона з Азаровим 

Нацрада призначила позапланову виїзну 

перевірку телеканалу "Максі-ТВ" (ТОВ "Наша 

Прага"), на базі якого мовить телеканал "Наш", 

через ознаки розпалювання ворожнечі у 

висловлюваннях експрем'єра часів Віктора 

Януковича Миколи Азарова.

 

 

ГПУ створила департамент для 

розслідувань злочинів "перевертнів у 

погонах" 

У Генеральній прокуратурі України створили 

Департамент процесуального керівництва у 

кримінальних провадженнях про катування та 

інші серйозні порушення прав громадян з боку 

правоохоронців.

 

 

Експрацівника СБУ, який вербував 

інформаторів для «ДНР», заочно засудили 

до 12 років 

У Донецькій області до дванадцяти років 

позбавлення волі заочно засуджено 

колишнього співробітника СБУ за участь у 

діяльності терористичної організації «ДНР».

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Зеленський у Ризі: Без фільтрації питань і 

без російських телевізійників АНАЛІТИКА 

Що найбільше запам'яталося після візиту 

президента України до Латвії
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Що ―не так‖ і що ―так‖ у щойно 

прийнятому законі щодо судової реформи 

Голова ВCУ, частина політиків та юристів 

просять президента ветувати ухвалені ВР 

“судові” зміни. Є й застереження від 

міжнародних партнерів. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Спокійно: 27 жовтня годинники 

переводитимемо «не востаннє»... 

АНАЛІТИКА 

Європа, схоже, вже точно вирішила позбутися 

цієї сезонної звички. Кажуть, користі мало, а 

здоров’ю – шкідливо. Але коли і як – поки 

невідомо

 

 

Фільм "Захар Беркут" зібрав за перший 

вікенд понад 13 мільйонів 

Бокс офіс історичного екшена "Захар Беркут" 

режисера Ахтема Сеітаблаєва склав за перший 

вікенд більше 13,2 млн грн. Фільм в 

кінотеатрах України переглянули майже 150 

тисяч глядачів.

 

 

Організатори Євробачення не заперечують 

проти нових правил відбору в Україні 

У Європейській мовній спілці (EBU) не 

вбачають проблеми у тому, що Національна 

суспільна телекомпанія України ("Суспільне") 

заборонила виступати у Росії учасникам 

відбору для участі у пісенному конкурсі 

"Євробачення". 
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73-річний українець дістався велосипедом 

до Африки, бо скучив за донькою й онуками 

ФОТО 

73-річний лебединець (Черкащина), а нині 

житель Ірпеня Микола Цяпкал проїхався 

велосипедом з Київщини до Марокко, аби 

відвідати доньку та її сім’ю.

 

Цьогоріч Туреччину відвідає 1,5 мільйона 

українців – посол 

У Посольстві Республіки Туреччина в Україні 

прогнозують, що до кінця року кількість 

українців, які відвідають Туреччину, сягне 1 

млн 500 тисяч осіб.

 

Екшн, бойовик, мелодрама: презентували 

тизер фільму про УПА 

Команда проєкту “Долина” презентувала тизер 

майбутнього повнометражного художнього 

фільму про останні роки боротьби вояків УПА 

на Галичині.

 

На Прикарпатті влаштують вечірку в стилі 

Льодовикового періоду ВІДЕО 

У селі Старуня на Івано-Франківщині 26 

жовтня в межах фестивалю "ТопіаріАрт-Раут" 

відкриють Парк Льодовикового періоду.
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