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ТОП 

 

У зоні проведення ООС ввели режим 

"жовтий" — що це означає? 

У районі проведення операції Об’єднаних сил 

введено режим "жовтий", який передбачає 

спеціальні повноваження для 

військовослужбовців та правоохоронців і 

водночас обмеження для цивільного 

населення. 

 

Телеканал для окупованих територій 

створять за три місяці - Бородянський 

Телеканал для окупованих територій створять 

за три місяці, мовлення вестиметься 

українською та російською мовами.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2808686-u-zoni-provedenna-oos-vveli-rezim-zovtij-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2808686-u-zoni-provedenna-oos-vveli-rezim-zovtij-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2808686-u-zoni-provedenna-oos-vveli-rezim-zovtij-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808760-telekanal-dla-okupovanih-teritorij-stvorat-za-tri-misaci-borodanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808760-telekanal-dla-okupovanih-teritorij-stvorat-za-tri-misaci-borodanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808760-telekanal-dla-okupovanih-teritorij-stvorat-za-tri-misaci-borodanskij.html


 

Угорщина ветувала спільну заяву послів 

НАТО щодо України 

Угорщина наклала вето на спільну заяву послів 

НАТО щодо України, яка мала бути ухвалена 

Північноатлантичною радою, що перебуває з 

візитом в Україні.

 

Комітет Ради визнав обґрунтованим 

подання ГПУ на Дубневича 

Комітет ВРУ з питань регламенту, 

депутатської етики та організації роботи 

парламенту визнав законними подання 

генпрокурора Руслана Рябошапки щодо зняття 

недоторканності, затримання та арешту 

нардепа Ярослава Дубневича. 

 

Секс-скандал: Яременко заявляє, що його 

листування у Раді сфабрикували 

Народний депутат із фракції "Слуга народу" 

Богдан Яременко стверджує, що оприлюднена 

деякими ЗМІ його переписка в сесійній залі 

сфабрикована ним спеціально для журналістів

 

Рада заборонила вирубку лісу на схилах 

Карпатах 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до деяких законів України (щодо введення 

заборони на суцільну вирубку ялицево-

букових лісів на гірських схилах Карпатського 

регіону)".

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808721-ugorsina-vetuvala-spilnu-zaavu-posliv-nato-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808721-ugorsina-vetuvala-spilnu-zaavu-posliv-nato-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808721-ugorsina-vetuvala-spilnu-zaavu-posliv-nato-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808953-komitet-radi-viznav-obgruntovanim-podanna-gpu-na-dubnevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808953-komitet-radi-viznav-obgruntovanim-podanna-gpu-na-dubnevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808953-komitet-radi-viznav-obgruntovanim-podanna-gpu-na-dubnevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808796-seksskandal-aremenko-zaavlae-so-jogo-listuvanna-u-radi-sfabrikuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808796-seksskandal-aremenko-zaavlae-so-jogo-listuvanna-u-radi-sfabrikuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808796-seksskandal-aremenko-zaavlae-so-jogo-listuvanna-u-radi-sfabrikuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808695-rada-zaboronila-virubku-lisu-na-shilah-karpatah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808695-rada-zaboronila-virubku-lisu-na-shilah-karpatah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808695-rada-zaboronila-virubku-lisu-na-shilah-karpatah.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба пояснив, чому Україна не 

подаватиме нову заявку на ПДЧ в НАТО 

Уряд України вважає чинною заявку на 

отримання ПДЧ в НАТО, подану на 

бухарестський саміт Північноатлантичного 

альянсу в 2008 році, тому під час засідання в 

Києві додаткову заявку не подаватиме.

 

 

Нафтогаз відреагував на дозвіл Данії 

будувати Nord Stream 2 

НАК "Нафтогаз України" підтримає 

українських дипломатів у роботі із просування 

санкцій проти Nord Stream 2.

 

 

Чиновник Держдепу свідчитиме у Конгресі 

про вплив Джуліані на політику щодо 

України - CNN 

Помічник колишнього спецпредставника 

Держдепу США Курта Волкера — Крістофер 

Андерсон — дасть свідчення на закритому 

слуханні в Конгресі 30 жовтня у справі 

імпічменту президента Дональда Трампа.

 

 

Страйк дипломатів: МЗС України 

сподівається, що Ізраїль швидко вирішить 

проблеми 

У Міністерстві закордонних справ України 

сподіваються на швидке і результативне 

вирішення Ізраїлем питань, які спричинили 

страйк працівників дипломатичних місій 

країни по всьому світові.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808929-kuleba-poasniv-comu-ukraina-ne-podavatime-novu-zaavku-na-pdc-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808929-kuleba-poasniv-comu-ukraina-ne-podavatime-novu-zaavku-na-pdc-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808929-kuleba-poasniv-comu-ukraina-ne-podavatime-novu-zaavku-na-pdc-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808868-naftogaz-vidreaguvav-na-dozvil-danii-buduvati-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808868-naftogaz-vidreaguvav-na-dozvil-danii-buduvati-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808868-naftogaz-vidreaguvav-na-dozvil-danii-buduvati-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2808833-cinovnik-derzdepu-svidcitime-u-kongresi-pro-vpliv-dzuliani-na-politiku-sodo-ukraini-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2808833-cinovnik-derzdepu-svidcitime-u-kongresi-pro-vpliv-dzuliani-na-politiku-sodo-ukraini-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2808833-cinovnik-derzdepu-svidcitime-u-kongresi-pro-vpliv-dzuliani-na-politiku-sodo-ukraini-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2808833-cinovnik-derzdepu-svidcitime-u-kongresi-pro-vpliv-dzuliani-na-politiku-sodo-ukraini-zmi.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2808842-strajk-diplomativ-mzs-ukraini-spodivaetsa-so-izrail-svidko-virisit-problemi.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2808842-strajk-diplomativ-mzs-ukraini-spodivaetsa-so-izrail-svidko-virisit-problemi.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2808842-strajk-diplomativ-mzs-ukraini-spodivaetsa-so-izrail-svidko-virisit-problemi.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2808842-strajk-diplomativ-mzs-ukraini-spodivaetsa-so-izrail-svidko-virisit-problemi.html


 

Гончарук обговорив зі шведським міністром 

"промисловий безвіз" 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

провів зустріч із міністром Швеції з питань 

міжнародного співробітництва в цілях 

розвитку Пітером Ерікссоном.

 

 

Припинення транзиту через Україну 

призведе до здорожчання газу в Європі на 

20% - експерт 

Імовірне припинення транзиту українською 

ГТС створить на ринку Європи дефіцит газу - 

1,3 млрд кубометрів на місяць в опалювальний 

сезон, а необхідність заміщення цих обсягів 

спричинить подорожчання газу на 20%.

 

 

Литовські дипломати побували на передовій 

У Маріуполі група дипломатів на чолі з 

міністром закордонних справ Литви Лінасом 

Лінкявічюсом провела зустріч з міністром 

закордонних справ України Вадимом 

Пристайком та представниками військового 

командування.

 

БЕЗПЕКА 

 

Росія повинна вивести війська зі сходу 

України - Столтенберг 

Росія повинна вивести всі свої збройні сили, 

всіх своїх офіцерів зі сходу України і 

припинити дестабілізацію.

 

https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2809002-goncaruk-obgovoriv-zi-svedskim-ministrom-promislovij-bezviz.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2809002-goncaruk-obgovoriv-zi-svedskim-ministrom-promislovij-bezviz.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2809002-goncaruk-obgovoriv-zi-svedskim-ministrom-promislovij-bezviz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808900-pripinenna-tranzitu-cerez-ukraini-prizvede-do-zdorozcanna-gazu-v-evropi-na-20-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808900-pripinenna-tranzitu-cerez-ukraini-prizvede-do-zdorozcanna-gazu-v-evropi-na-20-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808900-pripinenna-tranzitu-cerez-ukraini-prizvede-do-zdorozcanna-gazu-v-evropi-na-20-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808900-pripinenna-tranzitu-cerez-ukraini-prizvede-do-zdorozcanna-gazu-v-evropi-na-20-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2808736-litovski-diplomati-pobuvali-na-peredovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2808736-litovski-diplomati-pobuvali-na-peredovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808864-rosia-povinna-vivesti-vijska-zi-shodu-ukraini-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808864-rosia-povinna-vivesti-vijska-zi-shodu-ukraini-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808864-rosia-povinna-vivesti-vijska-zi-shodu-ukraini-stoltenberg.html


 

ДІЯРУ погоджує програму "гарячих" 

випробувань на новому сховищі ЧАЕС 

Держінспекція ядерного регулювання України 

проводить процедуру погодження програми 

"гарячих" випробувань для нового сховища 

відпрацьованого ядерного палива "сухого" 

типу (СВЯП-2) у Чорнобильській зоні 

відчуження.

 

Росія перекидає на Донбас спецпідрозділи та 

"казаків" - Україна в ОБСЄ 

Командування ЗС РФ перекидає на тимчасово 

окуповані території Донбасу підрозділи 

спецпризначення і так званих "казачих 

формувань" для ротації та посилення 

окупаційних військ.

 

 

Ветерани ООС створюють мобільні групи, 

аби виявляти порушення при розведенні 

Ветерани операції Об’єднаний сил, які 

перебувають у Золотому на «Останньому 

блокпосту», ініціюють створення експертних 

мобільних груп для моніторингу ситуації по 

всій лінії розведення військ.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський назвав українське інформаційне 

поле ―замінованим‖ 

Президент Володимир Зеленський вважає 

нинішнє інформаційне поле замінованим та 

закликає суспільство поговорити спокійно і 

розсудливо щодо Криму та Донбасу.

 

https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2808959-diaru-pogodzue-programu-garacih-viprobuvan-na-novomu-shovisi-caes.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2808959-diaru-pogodzue-programu-garacih-viprobuvan-na-novomu-shovisi-caes.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2808959-diaru-pogodzue-programu-garacih-viprobuvan-na-novomu-shovisi-caes.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2808986-rosia-perekidae-na-donbas-specpidrozdili-ta-kazakiv-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2808986-rosia-perekidae-na-donbas-specpidrozdili-ta-kazakiv-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2808986-rosia-perekidae-na-donbas-specpidrozdili-ta-kazakiv-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2808977-veterani-oos-stvoruut-mobilni-grupi-abi-viavlati-porusenna-pri-rozvedenni.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2808977-veterani-oos-stvoruut-mobilni-grupi-abi-viavlati-porusenna-pri-rozvedenni.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2808977-veterani-oos-stvoruut-mobilni-grupi-abi-viavlati-porusenna-pri-rozvedenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808555-zelenskij-nazvav-ukrainske-informacijne-pole-zaminovanim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808555-zelenskij-nazvav-ukrainske-informacijne-pole-zaminovanim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808555-zelenskij-nazvav-ukrainske-informacijne-pole-zaminovanim.html


 

Рябошапка виключає екстрадицію 

Коломойського 

Олігарха Ігоря Коломойського Україна не 

видаватиме на запити щодо екстрадиції інших 

країн, оскільки він є громадянином України, а 

українське законодавство забороняє видачу 

своїх громадян.

 

 

Бородянський пропонує ввести обмеження 

для росіян на володіння ЗМІ 

Міністр культури, молоді та спорту України 

Володимир Бородянський вважає, що Україні 

варто ввести обмеження на володіння ЗМІ 

російськими громадянами.

 

 

Комітет ВР переніс розгляд законопроєкту 

"Слуги народу" про слідчі дії над 

депутатами 

Комітет ВР переніс розгляд законопроєкту 

2237 "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з метою 

приведення у відповідність до Закону України 

"Про внесення змін до статті 80 Конституції 

України щодо недоторканності народних 

депутатів України".

 

―Держава в смартфоні‖ + ―інтернетизація‖ 

всієї України без шкоди для оборони 

АНАЛІТИКА 

Втіленню планів влади “діджиталізувати” 

відносини з громадянами має допомогти 

“інтернет-меморандум” уряду з мобільними 

операторами

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2808969-rabosapka-viklucae-mozlivist-ekstradiciu-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2808969-rabosapka-viklucae-mozlivist-ekstradiciu-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2808969-rabosapka-viklucae-mozlivist-ekstradiciu-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808723-borodanskij-proponue-vvesti-obmezenna-dla-rosian-na-volodinna-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808723-borodanskij-proponue-vvesti-obmezenna-dla-rosian-na-volodinna-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808723-borodanskij-proponue-vvesti-obmezenna-dla-rosian-na-volodinna-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808884-komitet-vr-perenis-rozglad-zakonoproektu-slugi-narodu-pro-slidci-dii-nad-deputatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808884-komitet-vr-perenis-rozglad-zakonoproektu-slugi-narodu-pro-slidci-dii-nad-deputatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808884-komitet-vr-perenis-rozglad-zakonoproektu-slugi-narodu-pro-slidci-dii-nad-deputatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808884-komitet-vr-perenis-rozglad-zakonoproektu-slugi-narodu-pro-slidci-dii-nad-deputatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2808923-derzava-v-smartfoni-internetizacia-vsiei-ukraini-bez-skodi-dla-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2808923-derzava-v-smartfoni-internetizacia-vsiei-ukraini-bez-skodi-dla-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2808923-derzava-v-smartfoni-internetizacia-vsiei-ukraini-bez-skodi-dla-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2808923-derzava-v-smartfoni-internetizacia-vsiei-ukraini-bez-skodi-dla-oboroni.html


ЕКОНОМІКА 

 

ЦВК розподілила ще 2,5 мільйона на вибори 

в ОТГ 29 грудня 

Центральна виборча комісія затвердила 

розподіли субвенцій із державного бюджету 

для проведення перших і додаткових місцевих 

виборів 29 грудня на загальну суму близько 2,5 

млн гривень.

 

 

Дубілет розповів, як уряд збирається 

виводити сигарети та алкоголь з "тіні" 

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 

вважає, що в рамках боротьби з тіньовим 

обігом сигарет і алкоголю необхідно вжити ряд 

кроків, у тому числі обновити акцизну марку. 

 

Нафтогаз має протестувати всі ризики на 

випадок зупинки транзиту — Гончарук 

НАК "Нафтогаз України" має змоделювати всі 

можливі ризики, які можуть виникнути через 

зупинку транзиту російського газу.

 

 

У Маріупольському порту збудують 

зерновий термінал - меморандум 

Держпідприємство «Маріупольській морський 

торговельний порт» на інвестиційному форумі 

підписало меморандум з Адміністрацією 

морських портів України та приватними 

компаніями, про будівництво зернового 

терміналу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2808939-cvk-rozpodilila-se-25-miljona-na-vibori-v-otg-29-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2808939-cvk-rozpodilila-se-25-miljona-na-vibori-v-otg-29-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2808939-cvk-rozpodilila-se-25-miljona-na-vibori-v-otg-29-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808680-dubilet-rozpoviv-ak-urad-zbiraetsa-vivoditi-sigareti-ta-alkogol-z-tini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808680-dubilet-rozpoviv-ak-urad-zbiraetsa-vivoditi-sigareti-ta-alkogol-z-tini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808680-dubilet-rozpoviv-ak-urad-zbiraetsa-vivoditi-sigareti-ta-alkogol-z-tini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808674-naftogaz-mae-protestuvati-vsi-riziki-na-vipadok-zupinki-tranzitu-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808674-naftogaz-mae-protestuvati-vsi-riziki-na-vipadok-zupinki-tranzitu-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808674-naftogaz-mae-protestuvati-vsi-riziki-na-vipadok-zupinki-tranzitu-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808739-u-mariupolskomu-portu-zbuduut-zernovij-terminal-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808739-u-mariupolskomu-portu-zbuduut-zernovij-terminal-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808739-u-mariupolskomu-portu-zbuduut-zernovij-terminal-memorandum.html


 

Ощадбанк збільшив кредитний портфель 

малого бізнесу на 43% 

Ощадбанк з початку 2019 року надав 

підприємцям понад 1 600 мікрокредитів.

 

 

Херсонщина традиційно стала лідером у 

вівчарстві України 

Херсонщина вчергове посіла перші місця серед 

областей України у кількох галузях 

тваринництва.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Зеленського виступають за 

держпідтримку кримськотатарських 

культурних центрів 

Кримськотатарські освітньо-культурні центри 

мають отримати державну підтримку.

 

 

В анексованому Криму українською 

навчаються 250 дітей, кримськотатарською 

- 6000 

В анексованому Криму постійно скорочується 

кількість дітей, які навчаються українською та 

кримськотатарською мовою. Наразі 

українською навчаються 250 дітей, а 

кримськотатарською - шість тисяч.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808886-osadbank-zbilsiv-kreditnij-portfel-malogo-biznesu-na-43.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808886-osadbank-zbilsiv-kreditnij-portfel-malogo-biznesu-na-43.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2808886-osadbank-zbilsiv-kreditnij-portfel-malogo-biznesu-na-43.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2808927-hersonsina-tradicijno-stala-liderom-u-vivcarstvi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2808927-hersonsina-tradicijno-stala-liderom-u-vivcarstvi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2808927-hersonsina-tradicijno-stala-liderom-u-vivcarstvi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2808734-u-zelenskogo-vistupaut-za-nadanna-derzpidtrimki-krimskotatarskim-kulturnim-centram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2808734-u-zelenskogo-vistupaut-za-nadanna-derzpidtrimki-krimskotatarskim-kulturnim-centram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2808734-u-zelenskogo-vistupaut-za-nadanna-derzpidtrimki-krimskotatarskim-kulturnim-centram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2808734-u-zelenskogo-vistupaut-za-nadanna-derzpidtrimki-krimskotatarskim-kulturnim-centram.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/2808957-v-aneksovanomu-krimu-ukrainskou-navcautsa-250-ditej-krimskotatarskou-6000.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/2808957-v-aneksovanomu-krimu-ukrainskou-navcautsa-250-ditej-krimskotatarskou-6000.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/2808957-v-aneksovanomu-krimu-ukrainskou-navcautsa-250-ditej-krimskotatarskou-6000.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/2808957-v-aneksovanomu-krimu-ukrainskou-navcautsa-250-ditej-krimskotatarskou-6000.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

―Тільки псувати нерви‖: Гонтарева не буде 

судитися з Коломойським 

Колишня голова Національного банку України 

Валерія Гонтарева не має наміру подавати 

позов до суду на бізнесмена Ігоря 

Коломойського.

 

 

Дубневич стоїть на вершині "схеми" 

розкрадань Укрзалізниці — САП 

Народний депутат Ярослав Дубневич є 

ключовим фігурантом провадження щодо 

завдання збитків у розмірі 93 млн грн ПАТ 

“Укрзалізниця”.

 

 

Нацрада перевірить "Перший діловий" 

через телемагазини 

Національна рада призначила позапланову 

виїзну перевірку супутниковому телеканалу 

"Перший діловий" (ТОВ "Бізнес Медіа ЛТД", 

м. Київ).

 

 

Омелян на допиті розповів про вплив 

Дубневича на УЗ — ГПУ 

Колишній міністр інфраструктури Володимир 

Омелян надав слідству свідчення щодо впливу 

народного депутата Ярослава Дубневича на 

діяльність Укрзалізниці.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808498-tilki-psuvati-nervi-gontareva-ne-bude-suditisa-z-kolomojskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808498-tilki-psuvati-nervi-gontareva-ne-bude-suditisa-z-kolomojskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808498-tilki-psuvati-nervi-gontareva-ne-bude-suditisa-z-kolomojskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808943-dubnevic-stoit-na-versini-shemi-rozkradan-ukrzaliznici-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808943-dubnevic-stoit-na-versini-shemi-rozkradan-ukrzaliznici-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808943-dubnevic-stoit-na-versini-shemi-rozkradan-ukrzaliznici-sap.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2808990-nacrada-perevirit-persij-dilovij-cerez-telemagazini.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2808990-nacrada-perevirit-persij-dilovij-cerez-telemagazini.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2808990-nacrada-perevirit-persij-dilovij-cerez-telemagazini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808941-omelan-na-dopiti-rozpoviv-pro-vpliv-dubnevica-na-uz-genprokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808941-omelan-na-dopiti-rozpoviv-pro-vpliv-dubnevica-na-uz-genprokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808941-omelan-na-dopiti-rozpoviv-pro-vpliv-dubnevica-na-uz-genprokuror.html


 

Антикорупційний суд виніс перший вирок 

Вищий антикорупційний суд виніс свій 

перший вирок - визнав суддю у відставці 

винною у декларуванні недостовірної 

інформації.

 

 

Агента ФСБ затримали в Україні з 

секретними військовими документами 

У Черкаській області контррозвідники СБУ 

затримали агента російського ФСБ під час 

одержання таємних матеріалів оборонної 

сфери України.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

"Ми стукатимемо у двері президента, щоб 

допомогти йому виробити  правильну nf та 

корисну для держави позицію" - Михайло 

Басараб (ІНТЕРВ’Ю) 

У вівторок, 29 жовтня, біля Офісу президента 

на Банковій громадська організація "Рух Опору 

Капітуляції" (РОК) протестувала проти 

розведення військ та засобів на Донбасі, 

заявивши, що днями вони представлять … 

 

 

Александр Віндман – шпигун чи патріот? 

АНАЛІТИКА 

У театральному дійстві під назвою «імпічмент 

президента Трампа» несподівано з’явився 

новий актор

 

 

 

https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2808988-antikorupcijnij-sud-vinis-persij-virok.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2808988-antikorupcijnij-sud-vinis-persij-virok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808905-agenta-fsb-zatrimali-v-ukraini-z-sekretnimi-vijskovimi-dokumentami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808905-agenta-fsb-zatrimali-v-ukraini-z-sekretnimi-vijskovimi-dokumentami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808905-agenta-fsb-zatrimali-v-ukraini-z-sekretnimi-vijskovimi-dokumentami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808972-mihajlo-basarab-spivkoordinator-ruhu-oporu-kapitulacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808972-mihajlo-basarab-spivkoordinator-ruhu-oporu-kapitulacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808972-mihajlo-basarab-spivkoordinator-ruhu-oporu-kapitulacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808972-mihajlo-basarab-spivkoordinator-ruhu-oporu-kapitulacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808972-mihajlo-basarab-spivkoordinator-ruhu-oporu-kapitulacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808914-aleksandr-vindman-spigun-ci-patriot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808914-aleksandr-vindman-spigun-ci-patriot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808914-aleksandr-vindman-spigun-ci-patriot.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

"А раніше прастітутку по пейджеру 

визивали": соцмережі відреагували на 

листування Яременка ОГЛЯД 

30 жовтня у соцмережах спливло пікантне 

листування "Слуги народу" Богдана Яременка, 

який під час засідання Ради домовлявся про 

зустріч із повією.

 

 

Група крові та резус-фактор: при обміні 

видаватимуть водійські права нового зразка 

Після обміну, заміни, відновлення посвідчення 

водія і після успішного складання водійських 

іспитів особа отримає посвідчення із 

зазначенням у ньому групи крові та резус-

фактору.

 

 

Сенцов: Якщо система зламає Президента, я 

не промовчу 

Український кінорежисер, колишній в'язень 

Кремля Олег Сенцов заявив, що завжди 

відстоюватиме інтереси України і готовий 

надати підтримку в цьому Президентові. 

 

До зимових свят QR-квиток повністю 

замінить жетони у київському метро 

Користувачів жетонів у метрополітені лишилося 

тільки 13%. Про це повідомили у Київському 

метрополітені у Facebook.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808837-a-ranise-prastitutku-po-pejdzeru-vizivali-socmerezi-vidreaguvali-na-listuvanna-aremenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808837-a-ranise-prastitutku-po-pejdzeru-vizivali-socmerezi-vidreaguvali-na-listuvanna-aremenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808837-a-ranise-prastitutku-po-pejdzeru-vizivali-socmerezi-vidreaguvali-na-listuvanna-aremenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808837-a-ranise-prastitutku-po-pejdzeru-vizivali-socmerezi-vidreaguvali-na-listuvanna-aremenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808846-grupa-krovi-ta-rezusfaktor-pri-obmini-vidavatimut-vodijski-prava-novogo-zrazka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808846-grupa-krovi-ta-rezusfaktor-pri-obmini-vidavatimut-vodijski-prava-novogo-zrazka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808846-grupa-krovi-ta-rezusfaktor-pri-obmini-vidavatimut-vodijski-prava-novogo-zrazka.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2808850-sencov-akso-sistema-zlamae-prezidenta-a-ne-promovcu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2808850-sencov-akso-sistema-zlamae-prezidenta-a-ne-promovcu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2808850-sencov-akso-sistema-zlamae-prezidenta-a-ne-promovcu.html
https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2429718140608920?__xts__%5b0%5d=68.ARBwuybwoxYqv_v6eZt4NFGdXa3F3EOAhsr9JidE_MPkdnkqkrEE2LqmwnJpn9zdUmD_3X56UTbJQPbHPCL32jlz1--shVHekRtO26GzdqlvmT9WbB7CE_OAbLYLOCNeYEH-4_A4uAtnwOhdoc6aaf8FPg33HaYyavOQURnBkLhj2-BekO9vvKQVNZqtBQUmyjOfOgGOfgcAtHgARcZI3jxox0_AhjHgFD5QlnusLRUvX9_XxouARWEXwMFq46tWkF0aeT6SOaiIJohmfyT7fsO2BZ5fYIYfcfjXLi4G-K54vN-1MEdeQc9fBlNCEF91QlCDTGln2DiAhdbyBx8lC7rXp_T2&__xts__%5b1%5d=68.ARCOCbI_Gu2AfLqWDmgQEK21x2f0YqnZAkE4kD-3HABM_vQLzYXgrmcm8N5I5t1s0OIa9qsyhIjHIWCMbGTT5e4M2QvFZmRAChOaX1vC3mDUMDXCXqoUDclpA3vPUqB4zJc4hySEGxa5Hwm9kW5MAYfIiMHlzuijunXyJzX3fHZ_F70LI2ifKJxnbavb5yNspvpRUpgCxuKF0w2tJRKQQwRFM4MJPawux-ilnGGLbwlJdlrW77BrtNmtTKGTPH78hhfVJdsR4Ypk1DWxnZd3uW-ViV3Ssbk4Xu5FFsnXBT8hf0uPtHGyxMhiRoUWX5BaEnBjv_2y-AveKqwiS3I-Z_9jq5NF&__tn__=-R
https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2429718140608920?__xts__%5b0%5d=68.ARBwuybwoxYqv_v6eZt4NFGdXa3F3EOAhsr9JidE_MPkdnkqkrEE2LqmwnJpn9zdUmD_3X56UTbJQPbHPCL32jlz1--shVHekRtO26GzdqlvmT9WbB7CE_OAbLYLOCNeYEH-4_A4uAtnwOhdoc6aaf8FPg33HaYyavOQURnBkLhj2-BekO9vvKQVNZqtBQUmyjOfOgGOfgcAtHgARcZI3jxox0_AhjHgFD5QlnusLRUvX9_XxouARWEXwMFq46tWkF0aeT6SOaiIJohmfyT7fsO2BZ5fYIYfcfjXLi4G-K54vN-1MEdeQc9fBlNCEF91QlCDTGln2DiAhdbyBx8lC7rXp_T2&__xts__%5b1%5d=68.ARCOCbI_Gu2AfLqWDmgQEK21x2f0YqnZAkE4kD-3HABM_vQLzYXgrmcm8N5I5t1s0OIa9qsyhIjHIWCMbGTT5e4M2QvFZmRAChOaX1vC3mDUMDXCXqoUDclpA3vPUqB4zJc4hySEGxa5Hwm9kW5MAYfIiMHlzuijunXyJzX3fHZ_F70LI2ifKJxnbavb5yNspvpRUpgCxuKF0w2tJRKQQwRFM4MJPawux-ilnGGLbwlJdlrW77BrtNmtTKGTPH78hhfVJdsR4Ypk1DWxnZd3uW-ViV3Ssbk4Xu5FFsnXBT8hf0uPtHGyxMhiRoUWX5BaEnBjv_2y-AveKqwiS3I-Z_9jq5NF&__tn__=-R
https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2429718140608920?__xts__%5b0%5d=68.ARBwuybwoxYqv_v6eZt4NFGdXa3F3EOAhsr9JidE_MPkdnkqkrEE2LqmwnJpn9zdUmD_3X56UTbJQPbHPCL32jlz1--shVHekRtO26GzdqlvmT9WbB7CE_OAbLYLOCNeYEH-4_A4uAtnwOhdoc6aaf8FPg33HaYyavOQURnBkLhj2-BekO9vvKQVNZqtBQUmyjOfOgGOfgcAtHgARcZI3jxox0_AhjHgFD5QlnusLRUvX9_XxouARWEXwMFq46tWkF0aeT6SOaiIJohmfyT7fsO2BZ5fYIYfcfjXLi4G-K54vN-1MEdeQc9fBlNCEF91QlCDTGln2DiAhdbyBx8lC7rXp_T2&__xts__%5b1%5d=68.ARCOCbI_Gu2AfLqWDmgQEK21x2f0YqnZAkE4kD-3HABM_vQLzYXgrmcm8N5I5t1s0OIa9qsyhIjHIWCMbGTT5e4M2QvFZmRAChOaX1vC3mDUMDXCXqoUDclpA3vPUqB4zJc4hySEGxa5Hwm9kW5MAYfIiMHlzuijunXyJzX3fHZ_F70LI2ifKJxnbavb5yNspvpRUpgCxuKF0w2tJRKQQwRFM4MJPawux-ilnGGLbwlJdlrW77BrtNmtTKGTPH78hhfVJdsR4Ypk1DWxnZd3uW-ViV3Ssbk4Xu5FFsnXBT8hf0uPtHGyxMhiRoUWX5BaEnBjv_2y-AveKqwiS3I-Z_9jq5NF&__tn__=-R
https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2429718140608920?__xts__%5b0%5d=68.ARBwuybwoxYqv_v6eZt4NFGdXa3F3EOAhsr9JidE_MPkdnkqkrEE2LqmwnJpn9zdUmD_3X56UTbJQPbHPCL32jlz1--shVHekRtO26GzdqlvmT9WbB7CE_OAbLYLOCNeYEH-4_A4uAtnwOhdoc6aaf8FPg33HaYyavOQURnBkLhj2-BekO9vvKQVNZqtBQUmyjOfOgGOfgcAtHgARcZI3jxox0_AhjHgFD5QlnusLRUvX9_XxouARWEXwMFq46tWkF0aeT6SOaiIJohmfyT7fsO2BZ5fYIYfcfjXLi4G-K54vN-1MEdeQc9fBlNCEF91QlCDTGln2DiAhdbyBx8lC7rXp_T2&__xts__%5b1%5d=68.ARCOCbI_Gu2AfLqWDmgQEK21x2f0YqnZAkE4kD-3HABM_vQLzYXgrmcm8N5I5t1s0OIa9qsyhIjHIWCMbGTT5e4M2QvFZmRAChOaX1vC3mDUMDXCXqoUDclpA3vPUqB4zJc4hySEGxa5Hwm9kW5MAYfIiMHlzuijunXyJzX3fHZ_F70LI2ifKJxnbavb5yNspvpRUpgCxuKF0w2tJRKQQwRFM4MJPawux-ilnGGLbwlJdlrW77BrtNmtTKGTPH78hhfVJdsR4Ypk1DWxnZd3uW-ViV3Ssbk4Xu5FFsnXBT8hf0uPtHGyxMhiRoUWX5BaEnBjv_2y-AveKqwiS3I-Z_9jq5NF&__tn__=-R


 

Лікування гострого інсульту стане 

пріоритетом у Програмі медичних гарантій - 

МОЗ 

У 2020 році лікування гострого мозкового 

інсульту стане пріоритетом у Програмі 

медичних гарантій, тому медзаклади 

вторинного рівня в процесі автономізації 

мають удосконалити свою систему інсультної 

допомоги.

 

 

Тунель кохання й Невицький замок 

«перенесуть» до Києва 

Охочі побувати в Тунелі кохання, прогулятися 

Невицьким замком й побачити найпотужнішу 

доменну піч Європи зможуть зробити це 

одночасно на інтерактивній виставку Ukraine 

WOW, яка стартує в Києві 14 листопада.

 

 

Ентузіасти розробили Ужгороду власні 

туристичні стікери у Viber 

Ужгородські ентузіасти розробили 42 Viber-

стікери для обласного центру Закарпаття.

 

 

Рада перейменувала Переяслав-

Хмельницький 

Верховна Рада перейменувала місто 

Переяслав-Хмельницький Київської області на 

Переяслав.
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