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ТОП 

 

Шефчович пропонує Україні та Росії 

підписати газовий контракт мінімум на 10 

років 

Єврокомісія запропонувала Україні й 

Росії вирішувати шляхом двосторонніх 

переговорів актуальні питання щодо 

арбітражних рішень, антимонопольних 

розслідувань та прямих закупівель російського 

газу.

 

 

Трамп обмовився і назвав Зеленського 

"російським президентом" 

Президент США Дональд Трамп випадково 

назвав главу Української держави Володимира 

Зеленського "російським" президентом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807486-sefcovic-proponue-ukraini-ta-rosii-pidpisati-gazovij-kontrakt-minimum-na-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807486-sefcovic-proponue-ukraini-ta-rosii-pidpisati-gazovij-kontrakt-minimum-na-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807486-sefcovic-proponue-ukraini-ta-rosii-pidpisati-gazovij-kontrakt-minimum-na-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807486-sefcovic-proponue-ukraini-ta-rosii-pidpisati-gazovij-kontrakt-minimum-na-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807447-tramp-obmovivsa-i-nazvav-zelenskogo-rosijskim-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807447-tramp-obmovivsa-i-nazvav-zelenskogo-rosijskim-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807447-tramp-obmovivsa-i-nazvav-zelenskogo-rosijskim-prezidentom.html


 

"Слуга народу" хоче, щоб із заявами 

депутатки про Зеленського розібралися 

правоохоронці 

Фракція партії "Слуга народу" проситиме 

правоохоронні органи розібратися з 

висловлюваннями народного депутата з 

фракції "Європейська солідарність" Софії 

Федини на адресу Президента.

 

 

У поліції заявили, що не виселятимуть 

Нацкорпус із Золотого-4 

Поліція нікого не виселятиме із Золотого-4. 
Про це повідомив заступник глави 
Національної поліції Вадим Троян.

 

 

Зеленський змінив голову Київської ОДА 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Михайла Бно-Айріяна з посади голови 

Київської обласної державної адміністрації та 

призначив на цю посаду Олексія Чернишова.

 

Медведєв розпорядився створити в 

окупованій Ялті ігрову зону 

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 

розпорядився створити в Ялті, на території 

окупованого Криму, гральну зону «Золотий 

берег». Текст розпорядження опубліковано 28 

жовтня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807100-sluga-narodu-hoce-sob-iz-zaavami-deputatki-pro-zelenskogo-rozibralisa-pravoohoronci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807100-sluga-narodu-hoce-sob-iz-zaavami-deputatki-pro-zelenskogo-rozibralisa-pravoohoronci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807100-sluga-narodu-hoce-sob-iz-zaavami-deputatki-pro-zelenskogo-rozibralisa-pravoohoronci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807100-sluga-narodu-hoce-sob-iz-zaavami-deputatki-pro-zelenskogo-rozibralisa-pravoohoronci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807292-u-policii-zaavili-so-ne-viganatimut-dobrovolciv-iz-zolotogo4.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807292-u-policii-zaavili-so-ne-viganatimut-dobrovolciv-iz-zolotogo4.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807292-u-policii-zaavili-so-ne-viganatimut-dobrovolciv-iz-zolotogo4.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2807229-zelenskij-zminiv-golovu-kiivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2807229-zelenskij-zminiv-golovu-kiivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2807039-medvedev-rozporadivsa-stvoriti-v-okupovanij-alti-igrovu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2807039-medvedev-rozporadivsa-stvoriti-v-okupovanij-alti-igrovu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2807039-medvedev-rozporadivsa-stvoriti-v-okupovanij-alti-igrovu-zonu.html


 

Нині підриваються принципи самого 

існування Ради Європи  - Дмитро Разумков, 

Голова Верховної Ради України 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Минулого тижня у Страсбурзі відбулася 

Європейська конференція (саміт) голів 

національних парламентів 47-ми країн-членів 

Ради Європи, а також партнерів і спостерігачів 

у цій міжнародній організації.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Меркель і Путін обговорили транзит газу 

через Україну 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і 

президент РФ Володимир Путін в телефонній 

розмові обговорили питання транзиту 

російського газу в ЄС через територію України 

після 2019 року.

 

 

Газові переговори: ЄС запропонував схему 

транзитного договору між Україною і Росією 

Європейська сторона запропонувала схеми, 

відповідно до яких Україна та Росія підпишуть 

договір про транспортування газу.

 

 

Разумков — про візит до Ради Європи: Є 

червоні лінії, які Україна не переходитиме 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

розповів про візит української парламентської 

делегації на Європейську конференцію глав 

парламентів держав-членів Ради Європи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807046-dmitro-razumkov-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807046-dmitro-razumkov-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807046-dmitro-razumkov-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807046-dmitro-razumkov-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807046-dmitro-razumkov-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807278-merkel-i-putin-obgovorili-tranzit-gazu-cerez-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807278-merkel-i-putin-obgovorili-tranzit-gazu-cerez-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807278-merkel-i-putin-obgovorili-tranzit-gazu-cerez-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807433-gazovi-peregovori-es-zaproponuvav-shemu-tranzitnogo-dogovoru-miz-ukrainou-i-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807433-gazovi-peregovori-es-zaproponuvav-shemu-tranzitnogo-dogovoru-miz-ukrainou-i-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807433-gazovi-peregovori-es-zaproponuvav-shemu-tranzitnogo-dogovoru-miz-ukrainou-i-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807078-razumkov-pro-vizit-do-radi-evropi-e-cervoni-linii-aki-ukraina-ne-perehoditime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807078-razumkov-pro-vizit-do-radi-evropi-e-cervoni-linii-aki-ukraina-ne-perehoditime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807078-razumkov-pro-vizit-do-radi-evropi-e-cervoni-linii-aki-ukraina-ne-perehoditime.html


 

Зняття обмежень на імпорт: у Мінекономіки 

очікують активізації торгівлі зі США 

В Україні очікують активізації торгівлі зі США 

після рішення президента Дональда Трампа 

про зняття обмеження на імпорт 155 видів 

товарів українського походження з високою 

доданою вартістю.

 

БЕЗПЕКА 

 

Два кілометри й три доби: командувач ООС 

розповів, як відбуватиметься розведення 

сил 

Після розведення військ на зміну Збройним 

силам України прийде Нацгвардія, поліція і 

прикордонники.

 

 

Уряд посилив безпеку в акваторії 

Азовського моря 

Кабінет Міністрів на своєму виїзному засіданні 

у Маріуполі в понеділок ухвалив низку рішень 

щодо посилення безпеки громадян.

 

 

З Херсонщини вивезуть 110 тонн 

отрутохімікатів 

З Херсонщини вивезуть 110 тонн непридатних 

до використання отрутохімікатів, що наразі 

знаходяться на території Білозерського району.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807145-znatta-obmezen-na-import-u-minekonomiki-ocikuut-aktivizaciii-torgivli-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807145-znatta-obmezen-na-import-u-minekonomiki-ocikuut-aktivizaciii-torgivli-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807145-znatta-obmezen-na-import-u-minekonomiki-ocikuut-aktivizaciii-torgivli-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807461-dva-kilometri-j-tri-dobi-komanduvac-oos-rozpoviv-ak-vidbuvatimetsa-rozvedenna-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807461-dva-kilometri-j-tri-dobi-komanduvac-oos-rozpoviv-ak-vidbuvatimetsa-rozvedenna-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807461-dva-kilometri-j-tri-dobi-komanduvac-oos-rozpoviv-ak-vidbuvatimetsa-rozvedenna-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807461-dva-kilometri-j-tri-dobi-komanduvac-oos-rozpoviv-ak-vidbuvatimetsa-rozvedenna-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2807482-urad-posiliv-bezpeku-v-akvatorii-azovskogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2807482-urad-posiliv-bezpeku-v-akvatorii-azovskogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2807482-urad-posiliv-bezpeku-v-akvatorii-azovskogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807339-z-hersonsini-vivezut-110-tonn-otrutohimikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807339-z-hersonsini-vivezut-110-tonn-otrutohimikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807339-z-hersonsini-vivezut-110-tonn-otrutohimikativ.html


 

У столичній обсерваторії ДСНС виявили 

перевищений рівень радіації 

Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій повідомляє про підвищений рівень 

радіаційного випромінювання в будівлі фізико-

хімічної лабораторії центральної геофізичної 

обсерваторії ДСНС України.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський показав свою поїздку в Золоте 

(ВІДЕО) 

З'явилося повне відео з поїздки Президента 

України у Золоте на Донбасі.

 

Через ―безсмертного Зеленського" на 

Федину подали заяву до Генпрокуратури та 

ДБР 

Заступник голови Комітету ВР із питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування Олександр Качура …

 

 

Авторські права по-новому: в уряді 

обіцяють, що вакуум на ринку триватиме 

недовго 

28 жовтня завершується прийом заявок від 

організацій колективного управління (ОКУ), 

які збиратимуть роялті для авторів від 

користувачів авторської продукції.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2807459-u-stolicnij-observatorii-dsns-viavili-perevisenij-riven-radiacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2807459-u-stolicnij-observatorii-dsns-viavili-perevisenij-riven-radiacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2807459-u-stolicnij-observatorii-dsns-viavili-perevisenij-riven-radiacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2806838-zelenskij-pokazav-svou-poizdku-v-zolote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2806838-zelenskij-pokazav-svou-poizdku-v-zolote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2806838-zelenskij-pokazav-svou-poizdku-v-zolote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807475-cerez-bezsmertnogo-zelenskogo-na-fedinu-podali-zaavu-do-genprokuraturi-ta-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807475-cerez-bezsmertnogo-zelenskogo-na-fedinu-podali-zaavu-do-genprokuraturi-ta-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807475-cerez-bezsmertnogo-zelenskogo-na-fedinu-podali-zaavu-do-genprokuraturi-ta-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807475-cerez-bezsmertnogo-zelenskogo-na-fedinu-podali-zaavu-do-genprokuraturi-ta-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807211-avtorski-prava-ponovomu-v-uradi-obicaut-so-vakuum-na-rinku-trivatime-nedovgo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807211-avtorski-prava-ponovomu-v-uradi-obicaut-so-vakuum-na-rinku-trivatime-nedovgo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807211-avtorski-prava-ponovomu-v-uradi-obicaut-so-vakuum-na-rinku-trivatime-nedovgo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807211-avtorski-prava-ponovomu-v-uradi-obicaut-so-vakuum-na-rinku-trivatime-nedovgo.html


 

Поняття ―пресслужби‖ має припинити 

існування — Федоров 

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової 

трансформації Михайло Федоров вирішив 

кардинально змінити підхід до комунікації 

державних органів.

 

 

"Євросолідарність" пропонує Раді проєкт 

заяви про отримання ПДЧ в НАТО 

Фракція «Європейська солідарність» пропонує 

Верховній Раді підтримати напрацьований нею 

проєкт заяви щодо отримання Україною Плану 

дій про членство в НАТО.

 

 

Масових звільнень на «Зорі»-«Машпроєкті» 

не буде: в Укроборонпромі назвали цифри 

Держконцерн «Укроборонпром» спростував 

повідомлення деяких ЗМІ щодо масового 

звільнення працівників миколаївського 

науково-виробничого комплексу 

газотурбобудування «Зоря»-«Машпроєкт». 

ЕКОНОМІКА 

 

Газові переговори: Нафтогаз вважає 

конструктивною ―транзитну‖ пропозицію 

ЄС 

НАК "Нафтогаз України" підтримує 

пропозицію Європейської Комісії щодо 

майбутніх транзитних контрактів з Росією.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2806995-ponatta-pressluzbi-mae-pripiniti-isnuvanna-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2806995-ponatta-pressluzbi-mae-pripiniti-isnuvanna-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2806995-ponatta-pressluzbi-mae-pripiniti-isnuvanna-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807346-evrosolidarnist-proponue-radi-proekt-zaavi-pro-otrimanna-pdc-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807346-evrosolidarnist-proponue-radi-proekt-zaavi-pro-otrimanna-pdc-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807346-evrosolidarnist-proponue-radi-proekt-zaavi-pro-otrimanna-pdc-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807316-masovih-zvilnen-na-zorimasproekti-ne-bude-v-ukroboronpromi-nazvali-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807316-masovih-zvilnen-na-zorimasproekti-ne-bude-v-ukroboronpromi-nazvali-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807316-masovih-zvilnen-na-zorimasproekti-ne-bude-v-ukroboronpromi-nazvali-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807477-gazovi-peregovori-naftogaz-vvazae-konstruktivnou-tranzitnu-propoziciu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807477-gazovi-peregovori-naftogaz-vvazae-konstruktivnou-tranzitnu-propoziciu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807477-gazovi-peregovori-naftogaz-vvazae-konstruktivnou-tranzitnu-propoziciu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807477-gazovi-peregovori-naftogaz-vvazae-konstruktivnou-tranzitnu-propoziciu-es.html


 

Україна в рейтингах багатства: на папері – 

одне, а насправді інше АНАЛІТИКА 

За підрахунками швейцарських аналітиків, 

Україна досить небідна держава, чого не 

скажеш про її громадян. Але чи варто тому 

довіряти?

 

 

Офіс Президента передає на приватизацію 

п'ять підприємств ДУС 

Офіс Президента передає на приватизацію 

перші п'ять підприємств Державного 

управління справами та готує до продажу ще 

дев'ять.

 

 

Гончарук планує залучити на 

реконструкцію аеродрому «Запоріжжя» 

понад 611 мільйонів 

Влада планує у рамках державної програми 

розвитку аеропортів залучити понад 611 млн 

грн на реконструкцію аеродрому «Запоріжжя» 

до 2023 року.

 

 

Мінфін стане 100-відсотковим акціонером 

ГТС — Ковалів 

Держава в особі Міністерства фінансів буде 

100-відсотковим власником газотранспортної 

системи, виведеної з групи "Нафтогаз".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2806231-ukraina-v-rejtingah-bagatstva-na-paperi-odne-a-naspravdi-inse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2806231-ukraina-v-rejtingah-bagatstva-na-paperi-odne-a-naspravdi-inse.html
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Укртрангаз на 26% збільшив інвестиції в 

газотранспортну систему 

АТ «Укртрансгаз» завершило третій квартал 

2019 року рекордним обсягом капітальних 

інвестицій в українську ГТС - майже 3,5 млрд 

грн.

 

 

Підготовка приватизації Укрспирту 

почнеться до кінця року 

Підготовка ДП "Укрспирт"до приватизації 

почнеться до кінця року паралельно з 

ухваленням і набранням чинності закону про 

демонополізацію виробництва спирту.

 

 

Експерти пояснили, чому в Україні 

дорожчає молоко ІНФОГРАФІКА 

Ціни на молоко-сировину у жовтні 

продовжили зростати через дефіцит сировини, 

спричинений масовим скороченням поголів'я 

корів.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ФСБ звинуватила українця Приходька у 

підготовці теракту в Криму 

Російська ФСБ в окупованому Криму 

пред'явила українцю Олегу Приходьку 

обвинувачення в підготовці терористичного 

акту та незаконному виготовленні вибухових 

речовин.
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Під посольством РФ у Києві вже 40-й раз 

пройшла акція "Де Ервін?" ФОТО 

У понеділок у Києві пройшла 40-а за рахунком 

щомісячна акція «Where Is Ervin?», 

організована громадською організацією 

«Крим-SOS».

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Зеленський - про справи НАБУ і САП щодо 

топкорупціонерів: У вас розв'язані руки 

Президент Володимир Зеленський пообіцяв не 

тиснути на Національне антикорупційне бюро 

та Спеціалізовану антикорупційну 

прокуратуру, але закликав їх притягнути до 

відповідальності топкорупціонерів.

 

Верховний Суд заборонив стягувати з 

компанії Коломойського 1,5 мільярда 

ВСУ не задовольнив касаційну скаргу АТ КБ 

―ПриватБанк‖ та залишив чинними попередню 

ухвалу Господарського суду 

Дніпропетровської області щодо відхилення 

кредиторських вимог банку до …

 

Розстріл авто у Княжичах замовив 

київський бізнесмен - поліція 

Замовником розстрілу авто у Княжичах 21 

жовтня виявився приватний підприємець, а 

мотивом злочину стали неприязні особисті 

стосунки з потерпілим. 
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Ексзаступник генпрокурора оскаржує своє 

звільнення 

Колишній заступник генерального прокурора 

Сергій Кізь подав позов до Окружного 

адміністративного суду Києва, яким оскаржує 

наказ генпрокурора про своє звільнення та 

просить суд поновити його на цій посаді.

 

 

"Оборудки" з ремонтом мосту: заступник 

Філатова вніс заставу й вийшов із СІЗО 

Підозрюваний у розкраданні на ремонті мосту 

заступник мера Дніпра вніс заставу у понад 

600 тисяч гривень і вийшов на волю. 

Прокуратура оскаржує розмір застави.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Закон ―про держреєстри‖: є шанс, що ми 

позбудемося ―довідкового пекла‖ 

АНАЛІТИКА 

Якщо одному держоргану потрібна інформація 

про громадянина, якою володіє інший 

держорган, то нехай вони між собою і 

розбираються!

 

 

Для чого пораненим українцям 

американський марафон? РЕПОРТАЖ 

Українські воїни, які проходять реабілітацію 

після поранень, у неділю пробігли Марафон 

морської піхоти США.
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СУСПІЛЬСТВО

 

Зеленський та Разумков поклали квіти до 

Вічного вогню 

Президент Володимир Зеленський та Голова 

Верховної Ради Дмитро Разумков вшанували 

пам’ять загиблих у Другій світовій війні у 

зв’язку з 75-ю річницею вигнання нацистів з 

України.

 

 

Без землі й банкоматів: жителі Миколаївки 

розповіли Гончаруку про життя на лінії 

розмежування 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

відвідав село Миколаївку Донецької області та 

поспілкувався із місцевими жителями.

 

 

Вміст "пакунка малюка" переглянуть, але 

його вартість не зміниться – 

Мінсоцполітики 

Міністерство соціальної політики збирається 

переглянути вміст ―пакунка малюка‖ на 2020 

рік, проте його вартість залишиться 

колишньою — у межах п'яти тисяч гривень.

 

 

Комедія "Мої думки тихі" вийде у прокат на 

новорічні свята ВІДЕО 

―Артхаус Трафік‖ презентує офіційний 

український трейлер комедії ―Мої думки тихі‖, 

дебютного повнометражного фільму режисера 

Антоніо Лукіча.
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У Києві відкрилися Дні турецької кухні 

У столиці 28 жовтня в межах Днів турецької 

культури стартували Дні турецької кухні.

 

 

У Києві від сьогодні починається тиждень 

профілактики інсультів 

З 28 жовтня до 2 листопада у столиці пройде 

тиждень профілактики інсультів.

 

Премія ім. Лоренцо Медічі: українські 

художники отримали нагороди у Флоренції 

Роботи художників Володимира 

Богуславського та Сергія Гая відзначили в 

Італії Спеціальною міжнародною премією ім. 

Лоренцо Медічі.
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