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ТОП 

 

Рада Європи слабко реагує на порушення 

Росією прав людини - Разумков 

Україна вважає, що Рада Європи слабко реагує 

на порушення Росією прав людини та 

дискредитацію організації.

 

 

Дубінський на поліграфі заперечив, що 

голосував за хабар 

Під час перевірки на поліграфі народний 

депутат Олександр Дубінський заперечив, що 

не підтримав законопроєкт №2047 за хабар.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805400-rada-evropi-slabko-reague-na-porusenna-rosieu-prav-ludini-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805400-rada-evropi-slabko-reague-na-porusenna-rosieu-prav-ludini-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805400-rada-evropi-slabko-reague-na-porusenna-rosieu-prav-ludini-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2804793-dubinskij-na-poligrafi-zapereciv-so-golosuvav-za-habar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2804793-dubinskij-na-poligrafi-zapereciv-so-golosuvav-za-habar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2804793-dubinskij-na-poligrafi-zapereciv-so-golosuvav-za-habar.html


 

Поліграфолог сказав, що ―зачепило‖ 

Арахамію на детекторі 

Давид Арахамія під час проходження 

перевірки на “детекторі брехні” чесно 

відповідав на запитання у зв'язку зі скандалом 

щодо можливого отримання хабарів 

депутатами від “Слуги народу” за голосування 

проти антикорупційного законопроєкту.

 

 

Уряд пропонує публікувати закони в 

інтернеті та захищати цифровим підписом 

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 

відкидає можливість підміни текстів законів у 

разі їх публікації лише на сайтах, а не у 

друкованих виданнях.

 

 

АМКУ дозволив азербайджанській компанії 

придбати Vodafone Україна 

Антимонопольний комітет України дозволив 

азербайджанському мобільному оператору 

придбання "Vodafone Україна".

 

 

Перший іспит "завалили" майже дві сотні 

прокурорів 

Тестування на знання законодавства успішно 

склали 775 прокурорів із 1082 осіб, які 

написали заяви на проходження конкурсного 

відбору на посади в Офіс генпрокурора.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805415-poligrafolog-skazav-so-zacepilo-arahamiu-na-detektori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805415-poligrafolog-skazav-so-zacepilo-arahamiu-na-detektori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805415-poligrafolog-skazav-so-zacepilo-arahamiu-na-detektori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2804902-urad-proponue-publikuvati-zakoni-v-interneti-ta-zahisati-cifrovim-pidpisom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2804902-urad-proponue-publikuvati-zakoni-v-interneti-ta-zahisati-cifrovim-pidpisom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2804902-urad-proponue-publikuvati-zakoni-v-interneti-ta-zahisati-cifrovim-pidpisom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805060-amku-dozvoliv-azerbajdzanskij-kompanii-pridbati-vodafone-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805060-amku-dozvoliv-azerbajdzanskij-kompanii-pridbati-vodafone-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805060-amku-dozvoliv-azerbajdzanskij-kompanii-pridbati-vodafone-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805305-persij-ispit-zavalili-majze-dvi-sotni-prokuroriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805305-persij-ispit-zavalili-majze-dvi-sotni-prokuroriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805305-persij-ispit-zavalili-majze-dvi-sotni-prokuroriv.html


 

Українцям роз’яснили, як "закачати" у 

смартфон водійські права і техпаспорт 

Українці зможуть створювати і 

використовувати електронні водійські 

посвідчення і техпаспорти через мобільний 

додаток в листопаді.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Конгресі США з’ясовують, чи причетний 

Фірташ до фінансування кампанії Трампа 

Демократи Конгресу США вивчають, чи 

причетний український олігарх Дмитро Фірташ 

до фінансування передвиборчої кампанії 

Дональда Трампа та Республіканської партії.

 

 

"Кримська" справа на $1,3 мільярда: 

Ощадбанк виграв у Росії апеляцію 

Паризький апеляційний суд 22 жовтня ухвалив 

рішення на користь Ощадбанку, відхиливши 

апеляцію Російської Федерації і зобов’язавши 

її виплатити банку $1,3 млрд за збитки 

внаслідок анексії Криму.

 

 

Від генпрокурора США вимагають взяти 

самовідвід у справі про "тиск Трампа на 

Україну" 

Асоціація адвокатів Нью-Йорка вимагає, щоб 

генпрокурор США Вільям Барр взяв самовідвід 

у справі про "тиск Трампа на Україну”, якою 

займається Міністерство юстиції в рамках 

розслідування імпічменту президента…

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805303-ukraincam-rozasnili-ak-zakacati-u-smartfon-vodijski-prava-i-tehpasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805303-ukraincam-rozasnili-ak-zakacati-u-smartfon-vodijski-prava-i-tehpasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805303-ukraincam-rozasnili-ak-zakacati-u-smartfon-vodijski-prava-i-tehpasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2805312-u-kongresi-ssa-zasovuut-ci-pricetnij-firtas-do-finansuvanna-kampanii-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2805312-u-kongresi-ssa-zasovuut-ci-pricetnij-firtas-do-finansuvanna-kampanii-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2805312-u-kongresi-ssa-zasovuut-ci-pricetnij-firtas-do-finansuvanna-kampanii-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2805388-krimska-sprava-na-13-milarda-osadbank-vigrav-u-rosii-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2805388-krimska-sprava-na-13-milarda-osadbank-vigrav-u-rosii-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2805388-krimska-sprava-na-13-milarda-osadbank-vigrav-u-rosii-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2804948-vid-genprokurora-ssa-vimagaut-vzati-samovidvid-u-spravi-pro-tisk-trampa-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2804948-vid-genprokurora-ssa-vimagaut-vzati-samovidvid-u-spravi-pro-tisk-trampa-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2804948-vid-genprokurora-ssa-vimagaut-vzati-samovidvid-u-spravi-pro-tisk-trampa-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2804948-vid-genprokurora-ssa-vimagaut-vzati-samovidvid-u-spravi-pro-tisk-trampa-na-ukrainu.html


 

Медведчук знову літав до Москви на зустріч 

із Медведєвим 

Народний депутат від фракції "Опозиційна 

платформа - За життя", глава політради партії 

ОПЗЖ Віктор Медведчук зустрівся з 

російським прем'єр-міністром Дмитром 

Медведєвим у Москві.

 

 

В Австрії відкрили вже шосте Почесне 

консульство України (ФОТО) 

У федеральній землі Бургенланд відкрили вже 

шосте Почесне консульство України в Австрії.

 

 

Рада Європи запускає в Україні дворічний 

соціальний проєкт 

В Україні стартував новий проєкт Ради Європи 

“Розвиток соціальних прав людини як 

ключовий чинник сталої демократії в Україні”.

 

БЕЗПЕКА 

 

У 500 разів понад норму: назвали причину 

радіаційного забруднення на Одещині 

Знайдені тиждень тому в місті Южне 

небезпечні предмети, що випромінюють дозу 

радіації у 500 разів вищу за допустиму норму, 

є частиною обладнання для фотофіксації з 

вертольотів, що працювали в зоні відчуження 

Чорнобильської АЕС.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805423-medvedcuk-znovu-litav-do-moskvi-na-zustric-iz-medvedevim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805423-medvedcuk-znovu-litav-do-moskvi-na-zustric-iz-medvedevim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805423-medvedcuk-znovu-litav-do-moskvi-na-zustric-iz-medvedevim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805226-v-avstrii-vidkrili-vze-soste-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805226-v-avstrii-vidkrili-vze-soste-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805226-v-avstrii-vidkrili-vze-soste-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805160-rada-evropi-zapuskae-v-ukraini-dvoricnij-socialnij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805160-rada-evropi-zapuskae-v-ukraini-dvoricnij-socialnij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805160-rada-evropi-zapuskae-v-ukraini-dvoricnij-socialnij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2805095-u-500-raziv-ponad-normu-nazvali-pricinu-radiacijnogo-zabrudnenna-na-odesini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2805095-u-500-raziv-ponad-normu-nazvali-pricinu-radiacijnogo-zabrudnenna-na-odesini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2805095-u-500-raziv-ponad-normu-nazvali-pricinu-radiacijnogo-zabrudnenna-na-odesini.html


 

Ужгород додатково отримав 8000 доз 

вакцини проти дифтерії 

Ужгород додатково отримав 8 тисяч доз 

вакцини проти дифтерії. Крім сімейних 

амбулаторій, вакцину передадуть і в приватні 

медзаклади, де також можна буде зробити 

щеплення безкоштовно.

 

УКРАЇНА 

 

Інформація про корупцію у комітеті ВР 

стосується не лише ―слуг народу‖ - 

Разумков 

Голова Верховної Ради України Дмитро 

Разумков не покриватиме однопартійців, а 

також інших народних депутатів, якщо вони 

причетні до корупційного скандалу.

 

 

Коболєв просить Раду ухвалити закон про 

ГТС — чому це важливо 

Верховна Рада має ухвалити у другому читанні 

законопроєкт "Про внесення змін до деяких 

законів України у зв’язку з відокремленням 

діяльності з транспортування природного 

газу" .

 

 

Свідку спроби підкупу ―слуг народу" 

заборонили виступати на ТБ - Арахамія 

Свідок спроби підкупу членів парламентського 

Комітету з питань фінансів, податкової та 

митної політики не братиме участі в ток-шоу 

"Право на владу" на телеканалі "1+1".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2805330-uzgorod-dodatkovo-otrimav-8000-doz-vakcini-proti-difterii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2805330-uzgorod-dodatkovo-otrimav-8000-doz-vakcini-proti-difterii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2805330-uzgorod-dodatkovo-otrimav-8000-doz-vakcini-proti-difterii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805237-informacia-pro-korupciu-u-komiteti-vr-stosuetsa-ne-lise-slug-narodu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805237-informacia-pro-korupciu-u-komiteti-vr-stosuetsa-ne-lise-slug-narodu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805237-informacia-pro-korupciu-u-komiteti-vr-stosuetsa-ne-lise-slug-narodu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805237-informacia-pro-korupciu-u-komiteti-vr-stosuetsa-ne-lise-slug-narodu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805431-kobolev-prosit-radu-uhvaliti-zakon-pro-gts-comu-ce-vazlivo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805431-kobolev-prosit-radu-uhvaliti-zakon-pro-gts-comu-ce-vazlivo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805431-kobolev-prosit-radu-uhvaliti-zakon-pro-gts-comu-ce-vazlivo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805318-svidku-sprobi-pidkupu-slug-narodu-zaboronili-vistupati-na-tb-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805318-svidku-sprobi-pidkupu-slug-narodu-zaboronili-vistupati-na-tb-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805318-svidku-sprobi-pidkupu-slug-narodu-zaboronili-vistupati-na-tb-arahamia.html


 

Уряд звільнив керівників Укрспирту та 

Держспоживслужби 

Кабмін на засіданні 23 жовтня звільнив голову 

Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів 

Володимира Лапу, виконувача обов’язків 

директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка … 

 

Горбатюк заявляє, що слідство у справах 

Майдану призупинили 

Колишній керівник Управління 

спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 

заявляє, що слідство у справах Майдану 

призупинено.

 

Кабмін спростив реєстрацію народження і 

смерті на окупованому Донбасі 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою 

спрощено реєстрацію фактів народження та 

смерті на тимчасово окупованих територіях 

Донецької і Луганської областей.

 

 

У Генпрокуратурі пояснили, чому 

звільнили Горбатюка 

У Генеральній прокуратурі України 

підтвердили, що Сергій Горбатюк звільнений 

із посади керівника управління спеціальних 

розслідувань за розпорядженням генпрокурора 

Руслана Рябошапки, відповідно до закону «Про 

прокуратуру».

 

 .

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805024-urad-zvilniv-kerivnikiv-ukrspirtu-ta-derzspozivsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805024-urad-zvilniv-kerivnikiv-ukrspirtu-ta-derzspozivsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805024-urad-zvilniv-kerivnikiv-ukrspirtu-ta-derzspozivsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805144-gorbatuk-zaavlae-so-slidstvo-u-spravah-majdanu-prizupinili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805144-gorbatuk-zaavlae-so-slidstvo-u-spravah-majdanu-prizupinili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805144-gorbatuk-zaavlae-so-slidstvo-u-spravah-majdanu-prizupinili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805135-kabmin-sprostiv-reestraciu-narodzenna-i-smerti-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805135-kabmin-sprostiv-reestraciu-narodzenna-i-smerti-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805135-kabmin-sprostiv-reestraciu-narodzenna-i-smerti-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805104-u-genprokuraturi-poasnili-comu-zvilnili-gorbatuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805104-u-genprokuraturi-poasnili-comu-zvilnili-gorbatuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805104-u-genprokuraturi-poasnili-comu-zvilnili-gorbatuka.html


ЕКОНОМІКА 

 

Мінекономіки оприлюднило деталі 

уточнених макропрогнозів на 2020-2022 

роки 

Кабінет міністрів схвалив уточнені прогнозні 

показники економічного і соціального 

розвитку України на 2020-2022 роки за двома 

сценаріями. 

 

 

USAID надаватиме технічну допомогу 

Оператору ГТС України 

ТОВ «Оператор ГТС України» і Проєкт 

"Енергетична безпека" Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) домовились 

про співпрацю в галузі енергетичної безпеки.

 

 

Держінспекцію ядерного регулювання 

повернули під координацію уряду 

Координацію Державної інспекції ядерного 

регулювання (ДІЯРУ) повернули Кабінету 

міністрів.

 

Укргазбанк став першим українським 

представником Принципів ООН з 

відповідального банкінгу 

Державний Укргазбанк став першим 

українським офіційним учасником Принципів 

відповідального банкінгу, створених 130 

банками з усього світу за міжнародною 

ініціативою ООН у сфері відповідального 

фінансування.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805137-minekonomiki-opriludnilo-detali-utocnenih-makroprognoziv-na-20202022-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805137-minekonomiki-opriludnilo-detali-utocnenih-makroprognoziv-na-20202022-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805137-minekonomiki-opriludnilo-detali-utocnenih-makroprognoziv-na-20202022-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805137-minekonomiki-opriludnilo-detali-utocnenih-makroprognoziv-na-20202022-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805359-usaid-nadavatime-tehnicnu-dopomogu-operatore-gts-ukraini.html
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Уряд пропонує встановити спеціальні 

гральні зони для казино 

Урядовий законопроєкт №2285 “Про державне 

регулювання діяльності у сфері організації та 

проведення азартних ігор” пропонує 

встановити спеціальні гральні зони …

 

 

Цьогоріч роздрібний товарообіг в Україні 

збільшився на 20% 

За три квартали 2019 року товарообіг 

роздрібних підприємств України збільшився на 

20% у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Санкції та повернення заручників: над чим 

працюватиме делегація ВР у Страсбурзі 

Українська парламентська делегація на чолі з 

Головою ВР Дмитром Разумковим у ході 

Європейської конференції глав парламентів 

країн-членів РЄ у Страсбурзі працюватиме над 

зміцненням міжнародної коаліції з протидії 

агресору.

 

Суд у Росії заочно заарештував фігуранта 

гучної справи, який попросив притулку в 

Україні 

Люблінський суд Москви 24 жовтня змінив 

запобіжний захід Сергію Гаврилову, одному з 

фігурантів сфабрикованої кримінальної справи 

групи "Новое величие", який втік з-під 

домашнього арешту й на кордоні попросив 

притулку в Україні.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

ДБР проводить обшуки у ексдепутата 

Корнацького 

У народного депутата VIII скликання, 

землевласника Аркадія Корнацького проводять 

обшуки.

 

 

НАЗК знайшло у декларації гендиректора 

"Борисполя" порушень на 10,6 мільйона 

Нацагентство з питань запобігання корупції 

повідомить НАБУ про ознаки недостовірних 

відомостей у деклараціях гендиректора 

аеропорту "Бориспіль", голови Полтавської 

облради та судді.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Депутат & детектор брехні – такого шоу ще 

ми не бачили 

У монобільшості в парламенті серйозні 

проблеми, і чим далі – тим очевидніші для 

всіх, а для соціологів – й поготів. Ці виклики 

виходять далеко за межі Ради.

 

 

Рейтинг Doing Business: що робити, щоб 

нарешті обігнати Білорусь? АНАЛІТИКА 

Україна досягла 64-го місця у рейтингу 

інвестиційної привабливості, додавши за 

останні п'ять років 48 позицій. В умовах війни. 

Але цього мало
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Між Україною та Домінікою 13 листопада 

запрацює безвізовий режим 

Угода про скасування візових вимог для 

взаємних поїздок громадян України та 

Співдружності Доміники набуде чинності 13 

листопада.

 

 

Українці зможуть самостійно купувати 

номери на авто 

Після ухвалення Верховною Радою змін до 

законодавства громадяни матимуть можливість 

самостійно купувати номерні знаки для 

транспортних засобів на підприємствах.

 

 

Уряд пропонує встановити спеціальні 

гральні зони для казино 

Урядовий законопроєкт №2285 “Про державне 

регулювання діяльності у сфері організації та 

проведення азартних ігор” пропонує 

встановити спеціальні гральні зони …

 

 

Українська художниця в Італії виставила на 

аукціон картину для допомоги родині 

Марківа 

Українська мисткиня з Італії Світлана Мрикало 

виставила на продаж свою картину, щоб 

допомогти родині несправедливо засудженого 

бійця Національної Гвардії України Віталія 

Марківа.
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"Слуга народу" є мішенню для критики у 

Facebook та VK (ДОСЛІДЖЕННЯ) 

Понад 58% дописів користувачів соцмережі 

Facebook і більш як 70% постів у російському 

"ВКонтакте" (VK) про політичну партію 

"Слуга народу" Президента Володимира 

Зеленського мали негативне забарвлення в 

період із 29 серпня по 15 вересня 2019 року.

 

 

У київській лікарні почали робити 

унікальні операції на "закритому" серці 

Хірурги київської Олександрівської лікарні 

роблять тепер унікальні операції: на 

«закритому» серці міняють аортальний клапан.

 

 

Українцям бракує миру більше, ніж 

стабільності та достатку 

Соціологічна група "Рейтинг" провела 

опитування, 71% учасників якого відзначили, 

що сьогодні Україні найбільше бракує миру.

 

 

В Україні знімають кіно про людину, яка 

врятувала під час Голодомору тисячі життів 

Завершилися зйомки першого тизеру 

українського фільму "Яків" про реального 

чоловіка, Якова Дробота, який на посаді 

голови колгоспу у селі Великий Хутір на 

Черкащині рятував людей від Голодомору…

 

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