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ТОП 

 

Без семи днів тиші: у Золотому-4 таки 

почали розводити війська АНАЛІТИКА 

Опитані Укрінформом експерти поділилися 

баченням подальшого розвитку ситуації, а 

також спрогнозували, чим це все може 

закінчитися?

 

 

Україна посилить охорону держкордону - 

Рада ухвалила закон 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо інженерно-технічного облаштування та 

утримання державного кордону" (№0905).

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808238-bez-semi-dniv-tisi-u-zolotomu4-taki-pocali-rozvoditi-vijska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808238-bez-semi-dniv-tisi-u-zolotomu4-taki-pocali-rozvoditi-vijska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808238-bez-semi-dniv-tisi-u-zolotomu4-taki-pocali-rozvoditi-vijska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808167-ukraina-posilit-ohoronu-derzkordonu-rada-uhvalila-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808167-ukraina-posilit-ohoronu-derzkordonu-rada-uhvalila-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808167-ukraina-posilit-ohoronu-derzkordonu-rada-uhvalila-zakon.html


 

Фото із Зеленським: вчителі Золотого 

заявляють, що до сепаратизму не причетні 

ВІДЕО 

Вчительки, з якими фотографувався Президент 

України Володимир Зеленський під час 

робочої поїздки в м. Золоте-4 на лінії 

розмежування, до сепаратизму не причетні. 

 

 

У Маріуполі підписали 12 меморандумів і 

показали сотні проєктів - Зеленський 

У рамках першого інвестиційного форуму 

"RE:think. Invest in Ukraine" у Маріуполі 

підписано 12 меморандумів та 

продемонстровано сотні проєктів.

 

 

Розведення на Донбасі: під Офісом 

Президента - акція "Ні кроку назад" ФОТО, 

ВІДЕО 

Під Офісом Президента України в Києві 

проходить акція “Ні кроку назад!”, ініційована 

“Рухом опору капітуляції”.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Сайдік назвав розведення сил у Золотому 

великим кроком вперед 

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній 

контактній групі з врегулювання ситуації на 

сході України Мартін Сайдік назвав 

розведення сил у Золотому великим кроком 

вперед.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807944-foto-iz-zelenskim-vciteli-zolotogo-zaavlaut-so-do-separatizmu-ne-pricetni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807944-foto-iz-zelenskim-vciteli-zolotogo-zaavlaut-so-do-separatizmu-ne-pricetni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807944-foto-iz-zelenskim-vciteli-zolotogo-zaavlaut-so-do-separatizmu-ne-pricetni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807944-foto-iz-zelenskim-vciteli-zolotogo-zaavlaut-so-do-separatizmu-ne-pricetni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808229-na-investforumi-u-mariupoli-pidpisali-12-memorandumiv-i-pokazali-sotni-proektiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808229-na-investforumi-u-mariupoli-pidpisali-12-memorandumiv-i-pokazali-sotni-proektiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808229-na-investforumi-u-mariupoli-pidpisali-12-memorandumiv-i-pokazali-sotni-proektiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2808278-rozvedenna-na-donbasi-pid-ofisom-prezidenta-akcia-ni-kroku-nazad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2808278-rozvedenna-na-donbasi-pid-ofisom-prezidenta-akcia-ni-kroku-nazad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2808278-rozvedenna-na-donbasi-pid-ofisom-prezidenta-akcia-ni-kroku-nazad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2808278-rozvedenna-na-donbasi-pid-ofisom-prezidenta-akcia-ni-kroku-nazad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2808268-sajdik-nazvav-rozvedenna-sil-u-zolotomu-velikim-krokom-vpered.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2808268-sajdik-nazvav-rozvedenna-sil-u-zolotomu-velikim-krokom-vpered.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2808268-sajdik-nazvav-rozvedenna-sil-u-zolotomu-velikim-krokom-vpered.html


 

Україна і Світовий банк запустили Фонд 

міжнародної підтримки реінтеграції Донбасу 

Президент України Володимир Зеленський 

оголосив про створення спільно зі Світовим 

банком Фонду міжнародної партнерської 

підтримки для відновлення та майбутньої 

реінтеграції Донбасу.

 

 

Кроки України з реінтеграції Донбасу 

потребують міжнародної підтримки - 

Тейлор 

Міжнародна спільнота має підтримати і 

санкційно, і політично іноді непопулярні, але 

необхідні кроки чинної влади України, 

спрямовані на досягнення миру і реінтеграцію 

населення окупованої частини Донбасу.

 

 

―Як фільм жахів‖: Розслідування 

―української справи‖ виснажує 

республіканців — WP 

Сенатори-республіканці розгублені – 

розслідування щодо імпічменту становить 

серйозну загрозу президентові Дональду 

Трампу, а чіткої лінії захисту його поведінки 

немає.

 

 

Справи України в ЄСПЛ: ―Миротворець‖ 

просять не публікувати дані свідків з Росії 

Мін'юст просить центр “Миротворець” 

утриматися від публікування інформації про 

деяких осіб, які представляють РФ або дають 

докази/свідчення у міждержавних справах 

України проти Росії до розгляду справи по суті 

й винесення рішення ЄСПЛ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2808292-ukraina-i-svitovij-bank-zapustili-fond-miznarodnoi-pidtrimki-reintegracii-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2808292-ukraina-i-svitovij-bank-zapustili-fond-miznarodnoi-pidtrimki-reintegracii-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2808292-ukraina-i-svitovij-bank-zapustili-fond-miznarodnoi-pidtrimki-reintegracii-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807972-kroki-ukraini-z-reintegracii-donbasu-potrebuut-miznarodnoi-pidtrimki-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807972-kroki-ukraini-z-reintegracii-donbasu-potrebuut-miznarodnoi-pidtrimki-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807972-kroki-ukraini-z-reintegracii-donbasu-potrebuut-miznarodnoi-pidtrimki-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807972-kroki-ukraini-z-reintegracii-donbasu-potrebuut-miznarodnoi-pidtrimki-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807498-ak-film-zahiv-rozsliduvanna-ukrainskoi-spravi-visnazue-respublikanciv-wp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807498-ak-film-zahiv-rozsliduvanna-ukrainskoi-spravi-visnazue-respublikanciv-wp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807498-ak-film-zahiv-rozsliduvanna-ukrainskoi-spravi-visnazue-respublikanciv-wp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807498-ak-film-zahiv-rozsliduvanna-ukrainskoi-spravi-visnazue-respublikanciv-wp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807992-spravi-ukraini-v-espl-mirotvorec-prosat-ne-publikuvati-informaciu-pro-svidkiv-z-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807992-spravi-ukraini-v-espl-mirotvorec-prosat-ne-publikuvati-informaciu-pro-svidkiv-z-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807992-spravi-ukraini-v-espl-mirotvorec-prosat-ne-publikuvati-informaciu-pro-svidkiv-z-rosii.html


 

Верховна Рада ратифікувала угоду з урядом 

США по FATCA 

Верховна Рада України в цілому прийняла 

закон "Про ратифікацію угоди між урядом 

України та урядом Сполучених Штатів 

Америки для поліпшення виконання 

податкових правил й застосування положень 

Закону США …

 

 

Грецька церква надіслала Епіфанію лист 

подяки 

Митрополит Київський і всієї України 

Епіфаній отримав лист від представників 

Священного Синоду Елладської православної 

церкви, у якому вони подякували за 

повернення спілкування, яке колись існувало 

між церквами.

 

БЕЗПЕКА 

 

До Одеси прибули чотири кораблі НАТО 

Чотири кораблі НАТО з дружнім візитом 

перебуватимуть в Одесі протягом тижня.

 

 

Киян заспокоюють, що витік радіації в 

обсерваторії ДСНС не становить загрози 

Підвищення радіаційного фону в столичній 

обсерваторії ДСНС не пов'язане з 

експлуатацією дослідницького ядерного 

реактора НАН України, а також не потребує 

евакуації населення.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808212-verhovna-rada-ratifikuvala-ugodu-z-uradom-ssa-po-fatca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808212-verhovna-rada-ratifikuvala-ugodu-z-uradom-ssa-po-fatca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808212-verhovna-rada-ratifikuvala-ugodu-z-uradom-ssa-po-fatca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808241-grecka-cerkva-nadislala-epifaniu-list-podaki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808241-grecka-cerkva-nadislala-epifaniu-list-podaki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808241-grecka-cerkva-nadislala-epifaniu-list-podaki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807894-do-odesi-pribuli-cotiri-korabli-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807894-do-odesi-pribuli-cotiri-korabli-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2808101-kian-zaspokouut-so-vitik-radiacii-v-observatorii-dsns-ne-stanovit-zagrozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2808101-kian-zaspokouut-so-vitik-radiacii-v-observatorii-dsns-ne-stanovit-zagrozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2808101-kian-zaspokouut-so-vitik-radiacii-v-observatorii-dsns-ne-stanovit-zagrozi.html


УКРАЇНА 

 

Комітет ВР пропонує прописати в законі 

визначення ―мови ворожнечі‖ 

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної 

та інформаційної політики планує закріпити у 

законопроєкті про аудіовізуальні послуги 

визначення поняття "мова ворожнечі" у 

засобах масової інформації та зокрема у 

висловлюваннях народних депутатів.

 

 

Рада ухвалила за основу законопроєкт про 

"кнопкодавство" 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт №2148 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення особистого голосування 

народними депутатами України".

 

 

―Формула Штайнмаєра‖ не дає Кремлю 

триматися позиції "нічого не чую, нічого не 

бачу" - Богдан 

Позиція України щодо ситуації на Донбасі 

розрахована не тільки на міжнародне 

середовище, а й на громадян Росії, і Кремлю 

потрібно відповідати, позиція “нічого не чую, 

нічого не бачу" не сприймається.

 

 

Ткаченко очолив міжфракційне об’єднання 

у Раді "Новий Київ" 

Народний депутат від фракції "Слуга народу" 

Олександр Ткаченко став головою 

міжфракційного депутатського об’єднання 

"Новий Київ".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808052-komitet-vr-proponue-propisati-v-zakoni-viznacenna-movi-vorozneci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808052-komitet-vr-proponue-propisati-v-zakoni-viznacenna-movi-vorozneci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808052-komitet-vr-proponue-propisati-v-zakoni-viznacenna-movi-vorozneci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807777-rada-uhvalila-za-osnovu-zakonoproekt-pro-knopkodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807777-rada-uhvalila-za-osnovu-zakonoproekt-pro-knopkodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807777-rada-uhvalila-za-osnovu-zakonoproekt-pro-knopkodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807673-formula-stajnmaera-ne-dae-kremlu-trimatisa-pozicii-nicogo-ne-cuu-nicogo-ne-bacu-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807673-formula-stajnmaera-ne-dae-kremlu-trimatisa-pozicii-nicogo-ne-cuu-nicogo-ne-bacu-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807673-formula-stajnmaera-ne-dae-kremlu-trimatisa-pozicii-nicogo-ne-cuu-nicogo-ne-bacu-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807673-formula-stajnmaera-ne-dae-kremlu-trimatisa-pozicii-nicogo-ne-cuu-nicogo-ne-bacu-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2808259-tkacenko-ocoliv-mizfrakcijne-obednanna-u-radi-novij-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2808259-tkacenko-ocoliv-mizfrakcijne-obednanna-u-radi-novij-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2808259-tkacenko-ocoliv-mizfrakcijne-obednanna-u-radi-novij-kiiv.html


 

Рада підтримала законопроєкт про доступ 

адвокатів до підзахисних 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт 2063 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення доступу захисника до особи, яка 

має право на захист".

 

 

Порошенко: Добровільна відмова від ПДЧ 

виглядає як небажання дратувати Путіна 

Експрезидент України Петро Порошенко 

вважає, що добровільна відмова від Плану дій 

щодо членства в НАТО (ПДЧ) виглядає як 

самозречення перспективи членства в Альянсі 

та небажання дратувати президента РФ 

Володимира Путіна.

 

 

Сивохо не має доступу до державної 

таємниці - РНБО 

Радник Сергій Сивохо призначений радником 

Секретаря РНБО України на громадських 

засадах та не має допуску до державної 

таємниці.

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський і віцепрезидент ЄБРР 

обговорили умови інвестицій в Україну 

Президент України Володимир Зеленський 

обговорив з віцепрезидентом ЄБРР Аланом 

Пію умови збереження високого рівня 

інвестицій в Україну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808105-rada-pidtrimala-zakonoproekt-pro-dostup-advokativ-do-pidzahisnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808105-rada-pidtrimala-zakonoproekt-pro-dostup-advokativ-do-pidzahisnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808105-rada-pidtrimala-zakonoproekt-pro-dostup-advokativ-do-pidzahisnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807821-porosenko-dobrovilna-vidmova-vid-pdc-vigladae-ak-nebazanna-dratuvati-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807821-porosenko-dobrovilna-vidmova-vid-pdc-vigladae-ak-nebazanna-dratuvati-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807821-porosenko-dobrovilna-vidmova-vid-pdc-vigladae-ak-nebazanna-dratuvati-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807671-sivoho-ne-mae-dostupu-do-derzavnoi-taemnici-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807671-sivoho-ne-mae-dostupu-do-derzavnoi-taemnici-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807671-sivoho-ne-mae-dostupu-do-derzavnoi-taemnici-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808283-zelenskij-i-viceprezident-ebrr-obgovorili-umovi-investicij-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808283-zelenskij-i-viceprezident-ebrr-obgovorili-umovi-investicij-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808283-zelenskij-i-viceprezident-ebrr-obgovorili-umovi-investicij-v-ukrainu.html


 

Ярославський готовий інвестувати $170 

мільйонів у аеропорти Донецька і Дніпра 

Президент Інвестиційної групи DCH 

Олександр Ярославський готовий інвестувати 

$100 мільйонів у будівництво Донецького 

аеропорту та $70 мільйонів - в оновлення 

міжнародного аеропорту у Дніпрі.

 

В лабети ―сірого‖ ринку, або Чи збереже 

Україна тютюнову промисловість 

АНАЛІТИКА 

Зближення позицій уряду і тютюнового 

бізнесу в питанні оподаткування незначне. 

Сторони “чують” одна одну, та на поступки 

наразі не йдуть 

 

Нафтогаз готує до Газпрому новий позов на 

$11 мільярдів 

НАК "Нафтогаз України" 1 листопада подасть 

документи у Стокгольмський арбітраж за 

новим позовом проти Газпрому.

 

 

Фонд гарантування на рік продовжив 

ліквідацію Інтеграл-банку 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

продовжив термін ліквідації ПАТ "Інтеграл-

банк" по 26 листопада 2020 року включно.
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До BankID НБУ вже приєдналися 10 банків 

До системи віддаленої ідентифікації BankID 

Національного банку вже приєдналися 10 

банків.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Прикордонники розповіли, як окупанти 

накрутили ―мільйон українських туристів‖ 

у Криму 

Окупанти в Криму знову маніпулюють даними 

щодо українських туристів, до яких 

зараховують і жителів півострова.

 

 

Кримський "суд" відхилив апеляцію 

фігурантів справи "Веджіє Кашка" 

Підконтрольний Кремлю Верховний суд 

Криму відмовив у задоволенні апеляційної 

скарги фігурантів справи "Веджіє Кашка" і 

залишив у силі вирок, винесений так званим 

Київським райсудом міста Сімферополь.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Депутат Дубневич підтвердив обшуки 

НАБУ у його дітей і брата 

Народний депутат Ярослав Дубневич 

(депутатська група "За майбутнє") підтвердив 

проведення обшуків у помешканнях його дітей 

та брата Богдана Дубневича.
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Суд арештував майно Чернівецької 

облради, яке НАБУ вилучило під час 

обшуків 

Вищий антикорупційний суд арештував майно, 

яке вилучили під час обшуків кабінетів 

Чернівецької обласної ради та житла голови 

ради Івана Мунтяна.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

11 років очікування ПДЧ: чи треба знову 

подавати заявку до саміту НАТО-2019 

АНАЛІТИКА 

Вдруге подавати заявку щодо ПДЧ у НАТО 

нове керівництво держави вважає недоцільним. 

Однак, переконують експерти, нагадати про 

подану раніше все ж таки варто

 

 

Кремль перетворив православну віру на 

поле бою – EUvsDisinfo АНАЛІТИКА 

У Москві автокефалію ПЦУ розглядають як 

акт агресії проти російських інтересів

 

 

Гральний бізнес: повернення до життя 

АНАЛІТИКА 

Як уряд Олексія Гончарука пропонує 

легалізувати гральний бізнес та які сюрпризи 

чекають на любителів азарту
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У Кличка повідомили, на яку дату 

перенесли запуск е-квитка 

Запуск електронного квитка в промислову 

експлуатацію відклали до 1 квітня 2020 року.

 

 

Рада ухвалила закон, який забороняє 

"закриті пляжі" 

ВР ухвалила закон "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення безперешкодного доступу 

громадян до узбережжя водних об'єктів для 

загального водокористування".

 

 

У Києві засяяли зірки Бєланова, Бубки та 

подружжя Турчиних 

29 жовтня у Києві урочисто заклали зірки 

знаменитих українців у царині спорту - 

футболіста Олега Бєланова, легкоатлета Сергія 

Бубки та гандбольного подружжя Ігоря і 

Зинаїди Турчиних.

 

 

Українські школярі увійшли до ТОП-10 

всесвітньої олімпіади з робототехніки 

Команда українських школярів виборола 10 

місце серед 189 країн на FIRST Global 

Challenge - олімпійських іграх із 

робототехніки, які пройшли у Дубаї (ОАЕ).
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