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ТОП 

 

Зеленський взяв участь в інтронізації 

імператора Японії 

Президент України Володимир Зеленський та 

перша леді Олена Зеленська взяли участь в 

інтронізації імператора Нарухіто.

 

 

Україна вимагає від Росії негайно звільнити 

Асєєва 

Міністерство закордонних справ України 

висловлює категоричний протест Російській 

Федерації у зв’язку з так званим «судовим 

рішенням» російської окупаційної влади у 

Донецьку щодо позбавлення волі громадянина 

України, журналіста Станіслава Асєєва за 

нібито шпигунство.
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Гончарук назвав Держгеокадастр на 

Київщині "клондайком для схематозників" 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук давно знає 

про те, що Держгеокадастр в Київській області 

— ―це клондайк для схематозників та всіх 

нечесних чиновників‖. І одним з найгучніших 

прикладів вважає держпідприємство ―Пуща-

Водиця".

 

 

У Конгресі почалися закриті слухання 

керівника дипмісії США в Україні 

Тимчасово повірений у справах США в 

Україні посол Вільям Тейлор прибув до 

Конгресу на слухання у межах розслідування 

щодо імпічменту президента США, яке 

розпочалося на тлі підозр адміністрації 

Дональда Трампа у тиску на Україну.

 

 

СБУ затримала ексзаступника міністра 

економіки за підозрою у держзраді 

Служба безпеки України затримала 

ексзаступника міністра економіки, який 

підозрюється у державній зраді через 

нанесення масштабної шкоди 

обороноздатності нашої держави.

 

 

Запуск е-квитка у Києві перенесли на 

наступний рік 

У Києві перенесли запуск електронного квитка 

в промислову експлуатацію.
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В Україні змінили правила отримання 

водійських прав 

Набула чинності постанова Кабінету Міністрів, 

згідно з якою зазнали змін процедури видачі 

посвідчень водія, підготовки водіїв та 

акредитації автошкіл.

 

Одразу після ―бабиного літа‖ Україну може 

накрити мокрий сніг 

В Україні з 28 жовтня очікується відчутне 

похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий 

мокрий сніг.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія намагається перекласти провину за 

трагедію МН17 на Україну — експерти 

Росія намагається піддати сумнівам висновки 

міжнародного розслідування і перекласти 

відповідальність, зокрема, на Україну.

 

 

Кремль звинувачує у затримці 

нормандського саміту "одну зі сторін" 

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 

заявив, що підготовка саміту "нормандської 

четвірки" ускладнилася через нові підходи і 

запити "однієї зі сторін".
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У Берліні вважають, що "формула 

Штайнмаєра" має вивести Мінськ із 

глухого кута 

Міністри закордонних справ Німеччини та 

Литви Гайко Маас і Лінас Лінкявічус 

обговорили перспективи мирного 

врегулювання конфлікту на сході України.

 

 

Українська громада Болгарії не брала 

участі у заході в окупованому Криму – заява 

Представники української громади Болгарії не 

брали участі у круглому столі, який відбувся 

на території АР Крим, тимчасово окупованої 

Росією.

 

 

Україна, Білорусь і Грузія планують спільні 

інфраструктурні проєкти 

Україна, Білорусь і Грузії створять 

тристоронню робочу групу, яка працюватиме 

над реалізацією спільних інфраструктурних 

проєктів.

 

 

Україна і Марокко підписали договір про 

екстрадицію 

Міністерство юстиції України підписало 

міжнародні договори з Міністерством юстиції 

Королівства Марокко.
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БЕЗПЕКА 

 

Порушення морського права Росією: 

Україна чекає на резолюцію ІМО 

Заступник міністра інфраструктури Юрій 

Лавренюк обговорив з генеральним секретарем 

Міжнародної морської організації (ІМО) Кітак 

Лімом порушення міжнародного морського 

права Росією. 

 

 

У Чорному морі стартували навчання 

НАТО за участю України 

У румунських територіальних і міжнародних 

водах Чорного моря стартували навчання країн 

НАТО Fall Storm 2019. У маневрах беруть 

участь ВМС України, Румунії та Болгарії. 

 

Забруднення повітря: СО ще в нормі, але 

торфовища вже горять. А ми ще й листя 

палимо! АНАЛІТИКА 

Інформаційні служби спрацювали традиційно 

погано. Нині вони запевняють, що загрози 

немає, але ж як їм тепер вірити? Виявляється – 

поки що можна…

 

 

В уряді запевняють — шкідливі речовини у 

повітрі "не зашкалюють" 

Міністр енергетики та захисту довкілля 

України Олексій Оржель переконує, що 

перевищення концентрації забруднюючих 

речовин у повітрі немає.
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УКРАЇНА 

 

Милованов запевнив, що не ображається на 

слова Коломойського 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України Тимофій 

Милованов вважає, що конфлікт навколо 

участі хору ім. Верьовки у виступі в ―95 

кварталі‖ вичерпано, і всі, хто бажав 

висловитися з цього приводу, могли це 

зробили …

 

 

Богдан та його заступники відтепер мають 

подавати е-декларації 

Змінами до закону "Про запобігання корупції", 

які набрали чинності 18 жовтня, розширено 

коло суб’єктів декларування.

 

 

Гончарук звільнив керівника 

Держгеокадастру на Київщині 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

звільнив начальника Головного управління 

Держгеокадастру в Київській області. 

 

Укрзалізниця звільнила більш як половину 

керівників, які відповідали за пасажирські 

перевезення 

З початку 2019 року з керівних посад 

виробничих підрозділів філії ―Пасажирська 

компанія‖ АТ ―Укрзалізниця‖ було звільнено 

22 особи — це 55% керівного складу.
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Російські ЗМІ як джерело новин 

використовують 13% українців 

ОПИТУВАННЯ 

Лише 13% українців використовують російські 

засоби масової інформації як джерело новин.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна пропонує Бразилії перезапустити 

проєкт із космодромом ―Алкантара‖ 

Президент Володимир Зеленський у Токіо 

обговорив із Президентом Жаїром Болсонару 

питання збільшення товарообігу між країнами 

та співпрацю в космічній галузі.

 

 

Підприємців спробують переконати на 

практиці: облік по-новому – це не страшно 

АНАЛІТИКА 

У податковій запевняють, що усі суб’єкти 

господарської діяльності зможуть щонайменше 

три місяці безплатно тестувати програму РРО

 

КМДА: метро на Виноградар - під 

питанням, з бюджету Києва хочуть забрати 

4 мільярди 

У Києва забирають 4 млрд грн, які місто 

планувало спрямувати на розвиток 

інфраструктури.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2803845-pidpriemciv-sprobuut-perekonati-na-praktici-oblik-ponovomu-ce-ne-strasno.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2803845-pidpriemciv-sprobuut-perekonati-na-praktici-oblik-ponovomu-ce-ne-strasno.html
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У Кабміні прогнозують інфляцію 5,5% на 

кінець 2020 року 

В уряді прогнозують, що до кінця наступного 

року рівень інфляції в Україні не перевищить 

5,5%.

 

 

Гончарук розповів як можна побороти 

корупцію в земельній сфері 

Створення публічної кадастрової карти, 

синхронізованої з інформацією про надра і 

воду, дозволить подолати корупцію в 

земельній сфері.

 

 

Електрика дешевшає. Герус каже, ще трохи 

- і стане невигідним її імпорт з Росії 

Імпорт електроенергії з Російської Федерації та 

Республіки Білорусь стане економічно 

невигідним у разі, якщо державне ПАТ 

"Центренерго" знизить ціну на свою 

електроенергію на 5-10%.

 

Херсонський морпорт передадуть у 

концесію на 30 років 

Херсонський морський торговельний порт 

передадуть у концесію на 30 років.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2803418-u-kabmini-prognozuut-inflaciu-55-na-kinec-2020-roku.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Бойовики "ДНР" заявили про засудження 

журналіста Асєєва до 15 років в’язниці 

Підтримувані Росією бойовики угруповання 

"ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили 

про засудження так званою "прокуратурою 

ДНР" до 15 років ув’язнення українського 

журналіста, автора колонок для проєкту Радіо 

Свобода Донбас.Реалії Станіслава Асєєва.

 

 

"Охоронця Яроша" вивезли з колонії до 

московського СІЗО - адвокат 

Українського політв'язня Олександра 

Шумкова, засудженого в Росії до чотирьох 

років ув'язнення за звинуваченням у членстві в 

"Правому секторі", вивезли з колонії Торжка 

до одного з СІЗО Москви.

 

 

Всі ―докази‖ проти Куку в суді РФ записані 

на ―битих‖ дисках - адвокат 

Диски відеозаписів, які є єдиним доказом 

звинувачень проти Емір-Усеіна Куку, 

неможливо переглянути, оскільки вони не 

"відкриваються".

 

 

У Криму російські силовики побили та 

затримали блогера Гайворонського 

В анексованому Криму у вівторок російські 

силовики затримали ялтинського активіста і 

журналіста Євгена Гайворонського.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Прокурор заявив про плани Микитася 

―прибрати‖ свідка у своїй справі - ЦПК 

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури (САП) Олексій Скибенко під час 

розгляду скарги на обрання запобіжного 

заходу ексдепутату Максиму Микитасю 

заявив, що останній роздумував про вбивство 

свідка та підозрюваного у своїй справі.

 

 

Тіло Кутового відправили на експертизу в 

Лубни 

Тіло ексміністра аграрної політики та 

продовольства Тараса Кутового, який у 

понеділок загинув під час падіння гелікоптера 

у селі Тарасенкове на Полтавщині, направили 

до Лубенського бюро судово-медичної 

експертизи.

 

 

Окружний адмінсуд взявся за справу про 

анулювання ліцензії NewsOne 

Окружний адміністративний суд Києва відкрив 

провадження у справі про анулювання ліцензії 

телеканалу NewsOne.

 

 

Суд зняв арешт з автомобіля, яким Зайцева 

збила 11 осіб 

Київський суд зняв арешт з автомобіля, яким 

керувала Олена Зайцева і під час ДТП збила 11 

осіб.
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Суд "реанімував" справу Штепи після 

перерви у 16 місяців 

Орджонікідзевський районний суд Харкова 

завершує підготовче засідання у справі 

колишнього міського голови Слов'янська Нелі 

Штепи - 23 жовтня об 11:30 суд оголосить 

рішення, чи призначати справу до розгляду.

 

 

Пожежа у таборі "Вікторія": потерпілі 

вимагають майже чотири мільйони 

компенсації 

Одеська міськрада вже надала допомогу 

родинам дітей, що загинули під час пожежі у 

таборі "Вікторія" - по 200 тисяч гривень, а 

також допомогу на поховання - по 150 тисяч. 

Іще по 20 тисяч гривень надано постраждалим 

внаслідок пожежі.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Хто організовує мітинги у Києві? 

АНАЛІТИКА 

Якщо проти дій влади – значить проплачений?

 

 

Земельна реформа: чи домовляться влада і 

аграрний бізнес? АНАЛІТИКА 

Камені спотикання: можливість купівлі 

іноземцями й юрособами, відсутність 

регулятора і земельного банку
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Чому РФ закрила небо над Ростовською 

областю – це велике питання, і йому 

приділятимуть значну увагу - Всеволод 

Ченцов, посол України в Нідерландах 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Парламент Нідерландів минулого тижня проголосував 
за додаткове вивчення фактів щодо незакриття 
Україною повітряного простору на момент катастрофи 
МН17. Рішення було ухвалено одноголосно. Росія 
вибухнула - Україну тягнуть до суду.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українці самі зможуть обрати склад журі 

Нацвідбору на Євробачення-2020 

Українців запрошують взяти участь у 

голосуванні за членів журі Національного 

відбору на Євробачення-2020.

 

 

Лише 11% українців можуть відрізнити 

справжні новини від фейків ОПИТУВАННЯ 

В Україні лише 11% громадян можуть 

правильно відрізнити правдиві новини від 

дезінформації.

 

 

Вода, сезонні овочі та спеції: українцями 

дали ―здорові‖ поради на осінь 

Восени необхідно, як і влітку, споживати 

достатньо води, їсти сезонні овочі та фрукти, 

та обмежити споживання цукру.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2803617-vsevolod-cencov-posol-ukraini-v-niderlandah.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2803617-vsevolod-cencov-posol-ukraini-v-niderlandah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2803617-vsevolod-cencov-posol-ukraini-v-niderlandah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2803617-vsevolod-cencov-posol-ukraini-v-niderlandah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2803617-vsevolod-cencov-posol-ukraini-v-niderlandah.html
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"Гарбузова ніч" у Меджибожі: екскурсії до 

підземель, лицарі та "Гарбузілла" 

На території Державного історико-культурного 

заповідника "Межибіж" 26 жовтня вчетверте 

влаштують "Гарбузову ніч". .

 

 

Ужгород перетворився на кольорову 

фотозону ФОТО 

На вулицях Ужгорода безліч людей роблять 

осінні світлини на фоні знакових у 

старовинному місті локацій – на Замкових 

сходах, біля Жупанату та альпінарію, у 

скансені. 

 

Музей Тараса Шевченка у Торонто 

відкрився в новому приміщенні ФОТО 

У Торонто в новому приміщенні відкрився 

Музей Тараса Шевченка.

 

У Києві відкриють музей історії 

Труханового острова 

У столиці облаштують музейну експозицію 

історії Труханового острова із супутньою 

інфраструктурою. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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