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ТОП 

 

Україна не вестиме з РФ жодних дискусій 

щодо визнання анексії Криму — 

Міноборони 

Міністр оборони України Андрій Загороднюк 

вважає заяву російського МЗС з приводу того, 

що для розблокування руху у Керченській 

протоці Україна має визнати законною анексію 

Криму, є відвертою провокацією.

 

 

―Формула Штайнмаєра‖ до миру на Донбасі 

не приведе — Кучма 

Так звана формула Штайнмаєра до миру на 

Донбасі не приведе, оскільки вона не є 

формулою миру.
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Росія готова сприяти виконанню "Мінська" 

з боку ОРДЛО - Лавров 

РФ налаштована "всіляко сприяти" 

врегулювання ситуації на сході України на 

підставі Мінських угод.

 

У Харкові вбили свідка у справі 

Вороненкова - ЗМІ 

У Харкові на вул.Клочківській сталася 

стрілянина. Двох чоловіків було поранено, 

один з них помер по дорозі в лікарню.

 

 

За ексдепутата Микитася внесли 80 

мільйонів застави 

За колишнього народного депутата Максима 

Микитася внесли заставу у розмірі 80 млн грн.

 

 

Афіша на 25-27 жовтня: Геловін, кіно з 

котиками та ніч рекламожерів 

Провести найстрашніше свято року в музеї, 

подивитися кіно з 20 котиками або ж 

влаштувати нічний нон-стоп перегляд 

реклами? Обирайте, як цікавіше провести 

вихідні!
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Разумков зустрівся з головами парламентів 

групи "Балтік+" 

У межах Європейської конференції глав 

парламентів держав-членів РЄ пройшла робоча 

зустріч групи "Балтік +", за участі Голови ВР 

України Дмитра Разумкова. 

 

 

Дуда хоче діалогу з Україною, бо існують 

деякі "історичні проблеми" 

Польща рішуче виступає за повернення 

Україні усіх територій, які окуповані Росією.

 

 

Загороднюк: Україна переосмислить 

співпрацю з НАТО - потрібні конкретні 

результати 

Нова команда керівників, які прийшли у 

Міністерство оборони України, має намір 

прискорити перехід Збройних сил України на 

стандарти НАТО для досягнення повної 

оперативної сумісності.

 

 

У Меркель поки не можуть назвати точної 

дати "нормандського саміту" 

У Берліні поки не знають, коли відбудеться 

зустріч у "нормандському форматі" на 

найвищому рівні, але запевняють, що 

підготовка до неї триває.
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Генсек НАТО наступного тижня виступить 

у Раді — Кулеба 

У рамках візиту Північноатлантичної ради в 

Україну 30-31 жовтня партнери з НАТО 

відвідають Одесу і Київ, на Донбас не поїдуть, 

зустрінуться з Президентом Володимиром 

Зеленським, а Генеральний секретар Альянсу 

виступить у ВР.

 

Відносини з Угорщиною на Закарпатті вже 

не будуть такими, як раніше - Кулеба 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба 

заявив, що у відносинах з Угорщиною на 

Закарпатті вже не буде так, як до ухвалення 

Україною нового закону про освіту, й угорські 

партнери мають це зрозуміти.

 

У Ліллі відкрилося Почесне консульство 

України 

Почесне консульство України в регіоні О-де-

Франс відкрилося у Ліллі.

 

БЕЗПЕКА 

 

Про особливий статус Донбасу можна буде 

говорити після "нормандської зустрічі" - 

Разумков 

Голова Верховної Ради України Дмитро 

Разумков запевняє, що всі законодавчі 

ініціативи щодо окупованих територій широко 

обговорюватимуться з суспільством.
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Щоб провести вибори в ОРДЛО, потрібен 

новий закон - голова ЦВК 

Голова ЦВК Олег Діденко впевнений, що зараз 

на тимчасово окупованих територіях 

Донецької та Луганської областей немає 

можливоссей проведення місцевих виборів, 

спочатку слід гарантувати безпеку і змінити 

законодавство.

 

УКРАЇНА 

 

У Зеленського прокоментували ―злив‖ 

російськими ЗМІ інформації про "формулу 

Штайнмаєра" 

Представник ОП у Раді зі свободи слова та 

захисту журналістів Максим Кречетов 

пояснив, чому російські ЗМІ першими дали 

інформацію про підписання "формулу 

Штайнмаєра".

 

Уряд призначив міністру оборони 

заступника 

Кабінет міністрів вирішив призначити 

заступником міністра оборони України 

Олександра Поліщука.

 

 

У МЗС назвали "абсолютно нахабною" 

пропозицію Росії визнати анексію Криму 

Речниця Міністерства закордонних справ 

України Катерина Зеленко назвала «абсолютно 

нахабною» пропозицію одного з чиновників 

МЗС Російської Федерації визнати анексію 

українського Криму.
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Аваков: "Азов" дискредитують, бо добре 

воює 

Спроба дискредитації спецпідрозділу 

Нацгвардії полку “Азов” є свідченням якості 

його боротьби за незалежність та 

територіальну цілісність України.

 

 

Дострокові місцеві вибори по всій Україні 

неможливі без змін у Конституції — ЦВК 

Підстави для проведення дострокових 

місцевих виборів по всій Україні можуть 

з'явитися тільки в разі внесення змін до 

Конституції.

 

 

Зеленський підписав закон про покарання 

депутатів-прогульників 

Президент підписав Закон “Про внесення змін 

до Закону України "Про статус народного 

депутата України".

 

 

Під Київською ОДА мітингують 

Нацдружини і Нацкорпус ФОТО 

Біля Київської облдержадміністрації 

розпочалась акція Штабу спротиву капітуляції 

"Ні капітуляції! Час діяти", участь у якій 

станом на 11.00 беруть понад 100 

представників Нацкорпусу та Нацдружин.
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National Media Talk: виступ Романа 

Сущенка 

Роман Сущенко, журналіст УКРІНФОРМ – 

ключовий спікер National Media Talk 25 

жовтня.

 

ЕКОНОМІКА 

 

НБУ прискорює зниження облікової ставки. 

Та кредити усе ще дорогі 

Нацбанк знизив ставку рефінансування. 

Загалом із початку року цей показник впав із 

18 до 15,5%. Мета – 8% до кінця 2021-го

 

 

Зеленський доручив наступного року 

урізати витрати на чиновників 

Президент Володимир Зеленський провів 

нараду щодо підготовки державного бюджету 

на 2020 рік і доручив на 10% скоротити 

видатки на утримання чиновників.

 

НБУ відкликав ліцензію в Укрсоцбанку 

Національний банк України відкликав 

банківську ліцензію в АТ "Укрсоцбанк" у 

результаті приєднання до АТ "Альфа-Банк".

  
.
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Казахстан збільшить поставки вугілля в 

Україну до 140 тисяч тонн на місяць 

Казахстан зможе перевозити вугілля в Україну 

по території РФ в обсязі 140 тис. тонн на 

місяць.

  

 

Україна збільшила сільгоспекспорт до ЄС 

майже на 2 мільярди євро 

За статистикою ЄС, протягом 2019 року 

Україна збільшила поставки 

сільськогосподарської продукції до Європи 

майже на 2 млрд євро - до 6,089 млрд євро.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

"Охоронець Яроша" потрапив до тюремної 

лікарні в російському Торжку 

Український політв'язень Олександр Шумков, 

якого в Росії засудили до 4 років колонії 

загального режиму у справі «Правого сектора», 

потрапив до тюремної лікарні російського 

міста Торжок.

 

 

Окупанти ―шиють‖ Імаму Бекірову 

незаконну місіонерську діяльність 

В окупованому Криму співробітники 

"прокуратури" і Центру протидії екстремізму 

під час молитви прийшли в мечеть с.Зарічне 

Сімферопольського району і намагалися взяти 

пояснення в Асана Бекірова, який проводив 

проповідь, підозрюючи його в незаконній 

місіонерській діяльності.
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Як не почуватися вимушеним переселенцем 

у своїй країні? 

Про це вели діалог з Оксаною Колядою 

українці, яких війна змусила покинути 

домівки.

 

 

Розстрільні списки змусили священників 

ПЦУ залишити Крим і Донбас — Епіфаній 

Російська окупаційна влада на Донбасі та 

Кримському півострові докладає всіляких 

зусиль для того, аби позбавити Православну 

Церкву України можливості проводити 

богослужіння

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Поліція встановила особу кілера, який 

підірвав себе гранатою у Харкові 

Поліція встановила особу чоловіка, який 

влаштував стрілянину в Харкові біля 

супермаркету на вул.Клочківській, а потім, 

переслідуваний правоохоронцями, підірвав 

себе гранатою. 

 

 

Горбатюк розповів про справу ГПУ, у якій 

фігурував Богдан 

Звільнений напередодні керівник управління 

спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій 

Горбатюк заявив, що його управління 

займалося розслідуванням справи, у якій 

фігурував голова Офісу Президента Андрій 

Богдан.
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Розстріл Майдану: ексначальника СБУ 

Києва відпустили з-під домашнього арешту 

Шевченківський райсуд Києва 25 жовтня 

відпустив з-під домашнього арешту 

колишнього начальника управління СБУ в 

Києві та області Олександра Щеголєва.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Детектор брехні для нардепів: політичний 

піар чи пошук правди? 

Дискусія в мережах виявила велику кількість 

«знавців», впевнених що поліграф можна легко 

обдурити.

 

Увага: визнанням окремим довідок з 

ОРДЛО владу окупантів ніхто не легалізує 

АНАЛІТИКА 

Подібні рішення ще з 1971 року траплялися у 

практиці Міжнародного суду ООН, а також 

Європейського суду з прав людини

 

«Молодіжна столиця» - це не обов`язково 

мільйонник, може бути й містечко, де є 

можливості для молоді - Олександр Ярема, 

заступник міністра молоді та спорту 

України (ІНТЕРВ'Ю) 

Зовсім скоро українська молодь отримає свою столицю 
на наступний рік – в самому розпалі прийом заявок від 
міст на звання «Молодіжна столиця України – 2020». 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Французький часопис Elle décoration у 

листопадовому номері презентував дизайн-

гід по Києву 

Французький часопис Elle décoration у 

листопадовому номері розповів про 

українських дизайнерів  і презентував дизайн-

гід по Києву.

 

 

Стали відомі умови прийому у виші на 2020 

рік 

Міністерство освіти та науки затвердило 

Умови прийому в заклади вищої освіти на 2020 

рік. 

 

 

 

 

Бородянський спрогнозував шанси України 

у справі "скіфського золота" 

Міністр культури, молоді і спорту України 

Володимир Бородянський вважає, що у 

України високі шанси виграти «справу про 

скіфське золото», яке розглядається в 

апеляційному суді Амстердама.

 

Титул «Міс Україна Всесвіт 2019» отримала 

дівчина із Запоріжжя 

У Fairmont Grand Hotel Kyiv завершився фінал 

конкурсу краси «Міс Україна Всесвіт 2019». 
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Євростат: українці — перші в ЄС за 

дозволами на проживання 

Країни Європейського Союзу у 2018 році 

видали громадянам інших країн 3,225 млн 

перших дозволів на проживання, з них – 527 

тис. отримали громадяни України.

 

 

Питання дня: чи є життя без пластикових 

пакетів і смердючих сміттєзвалищ? 

АНАЛІТИКА 

…Воно є, але на голосування у Раді все ще 

чекає законопроект 2051-1 про обмеження 

обігу пластику. А українські переробні 

заводи… імпортують порожні пляшки

 

 

Новорічні свята: стало відомо, як українці 

відпочиватимуть у 2020 році 

З метою створення сприятливих умов для свят, 

у 2020 році може бути перенесений один 

робочий день.

 

Туманний прогноз, крижана рись та 

"Чорнобильське сяйво" ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.
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