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ТОП 

 

Профільний комітет рекомендує Раді 

ухвалити законопроєкт про імпічмент 

Комітет Верховної Ради з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

рекомендує парламенту ухвалити за основу і в 

цілому законопроєкт 1012 "Про особливу 

процедуру усунення Президента України з 

поста (імпічмент)".

 

ЄС і Росія домовилися про газові 

переговори з Україною до кінця місяця 

Євросоюз та РФ домовилися провести 

тристоронні газові переговори з Україною до 

кінця вересня. 
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Міжнародні резерви України перевищили 

$22 мільярди 

Міжнародні резерви України на 1 вересня 2019 

року становили 22,0 млрд дол. США (в 

еквіваленті); за серпень їхній обсяг практично 

не змінився через витрати на погашення і 

обслуговування державного боргу. 

 

Зеленський оновив склад РНБО 

Президент України Володимир Зеленський 

змінив персональний склад Ради національної 

безпеки і оборони України.

 

Генпрокурор призначив своїм першим 

заступником Каська 

Генеральний прокурор України Руслан 

Рябошапка призначив своїм першим 

заступником Віталія Каська.

  

 

Перші вихідні осені: свято сили, ярмарок 

книжок та фестиваль вогню АФІША 

Любите поїсти? Маємо для Вас фестиваль 

сиру, фестиваль пива та гастро-фест. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

У США впевнені, що зустріч Зеленського й 

Трампа буде вдалою 

Перша зустріч президентів Володимира 

Зеленського й Дональда Трампа обіцяє бути 

змістовною в плані обговорень і вдалою, 

оскільки обидві країни мають багато спільних 

інтересів і прагнень.

 

 

Посол України різко розкритикував твіт 

представника партії влади Туреччини 

"Диким і обурливим" назвав посол України в 

Турецькій Республіці висловлювання політика 

з владної партії Туреччини щодо того, що мер 

Анталії відвідав з візитом Львів після своєї 

першої поїздки до Москви.

 

 

Протидія відмиванню грошей: у Раді 

Європи радять Києву збільшити зусилля 

У Раді Європи вважають недостатнім прогрес 

України в імплементації реформ, спрямованих 

на протидію відмиванню грошей та 

фінансуванню тероризму.

 

 

Нідерланди поки не порушують питання 

звільнення Цемаха на рівні ЄС 

Нідерланди поки що не ініціюють на 

європейському рівні обговорення звільнення 

українським судом з-під варти колишнього 

бойовика угруповання "ДНР" Володимира 

Цемаха.
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В УККА розповіли, як відстоюють інтереси 

України в США 

Лобіювати інтереси України в Конгресі США, 

боротися з російсьою дезінформацією, 

добиватися надання Україні різноманітної 

допомоги тощо - серед основних завдань 

Українського конгресового комітету Америки 

(УККА).

 

 

Лукашенко хоче провести Олімпіаду 

спільно з Україною 

Білорусь могла б спільно з Україною провести 

літню Олімпіаду.

 

 

Україна та Ефіопія обговорили політичний 

діалог та економічну співпрацю 

Представники міністерств закордонних справ 

України та Ефіопії обговорили шляхи 

активізації політичного діалогу, економічну 

співпрацю та взаємодію в рамках міжнародних 

організацій.

 

УКРАЇНА 

 

Україна може створити Боргове агентство 

— Маркарова 

Україна може створити Боргове агентство, яке 

дозволить більш ефективно управляти 

бюджетними коштами та реалізовувати 

довгострокові цілі у сфері управління 

державним боргом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2774850-v-ukka-rozpovili-ak-vidstouut-interesi-ukraini-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2774850-v-ukka-rozpovili-ak-vidstouut-interesi-ukraini-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2774850-v-ukka-rozpovili-ak-vidstouut-interesi-ukraini-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2774792-lukasenko-hoce-provesti-olimpiadu-spilno-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2774792-lukasenko-hoce-provesti-olimpiadu-spilno-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2774792-lukasenko-hoce-provesti-olimpiadu-spilno-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2774643-ukraina-ta-efiopia-obgovorili-politicnij-dialog-ta-ekonomicnu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2774643-ukraina-ta-efiopia-obgovorili-politicnij-dialog-ta-ekonomicnu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2774643-ukraina-ta-efiopia-obgovorili-politicnij-dialog-ta-ekonomicnu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2775003-ukraina-moze-stvoriti-borgove-agentstvo-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2775003-ukraina-moze-stvoriti-borgove-agentstvo-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2775003-ukraina-moze-stvoriti-borgove-agentstvo-markarova.html


 

У Запоріжжі представили нового очільника 

області 

Перший заступник голови Офісу Президента 

Сергій Трофімов офіційно представив нового 

керівника Запорізької області Віталія Туринка. 

 

 

Адвокат пояснив, чому Порошенко не 

прийшов на допит в ДБР 

П’ятий президент Петро Порошенко не 

з’явився у п’ятницю, 6 вересня, на допит до 

Державного бюро розслідувань через 

неправильно оформлену повістку.

 

 

"Київпастранс" звільнить всіх кондукторів 

КП "Київпастранс" з 1 листопада скоротить 

посаду кондуктора у зв'язку з переходом на 

автоматизовану систему обліку оплати проїзду 

в міському пасажирському транспорті. 

Натомість кондукторів перепрофілюють в 

контролерів.

 

Комітет ВР розгляне законопроєкт про 

реформування прокуратури у понеділок 

Комітет ВР з питань забезпечення 

правоохоронної діяльності переніс на 

понеділок, 9 вересня, розгляд законопроєкту 

1032 "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо першочергових 

заходів із реформування органів прокуратури".
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Дубілет заборонив купувати для Кабміну 

блокноти з золотим тисненням 

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 

доручив припинити закупівлю урядом 

непотрібної канцелярії, серед якої і блокноти з 

золотим тисненням.

ЕКОНОМІКА 

 

Україна у IV кварталі почне закупляти газ 

із Євросоюзу за кошти ЄБРР 

НАК "Нафтогаз України" 6 вересня оголосила 

про закупівлю природного газу для поставок в 

Україну з країн ЄС за кредитні кошти від ЄБРР 

. Орієнтовна вартість проєкту - до 120 млн 

євро.

 

 

Енергоатом презентував нефінансовий звіт 

за 2018 рік 

В Україні дедалі більше компаній 

встановлюють довгострокові цілі в 

економічному, соціальному і екологічному 

контексті, впроваджуючи політику сталого 

розвитку як складову бізнес-стратегії. 

 

 

У Маріуполі відкриють центр підтримки 

малого і середнього бізнесу 

У Маріуполі створять Центр підтримки малого 

і середнього бізнесу, який стане механізмом 

взаємодії місцевої влади, представників 

бізнесу та громадських організацій.
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НБУ та Центробанк Тунісу підписали 

Меморандум про взаєморозуміння 

Національний банк України та Центральний 

банк Тунісу підписали Меморандум про 

взаєморозуміння.

 

 

Річний план надходжень від оренди 

держмайна вже виконаний на 90% 

Фонд державного майна (ФДМУ) станом на 

початок вересня перерахував до державного 

бюджету 1,61 млрд грн надходжень від оренди 

державного майна, що становить 90% від 

річного плану.

 

 

IIG готова допомогти поповнити бюджет на 

$2,6 мільярда завдяки акцизній марці 

нового покоління 

Група компаній Industrial Innovation Group 

презентувала проєкт «Комплексна державна 

система зі збору акцизного податку, 

маркування товарів та впровадження акцизної 

марки нового покоління».

 

 

Україна експортувала пшениці на $1,87 

мільярда 

Україна за січень-серпень 2019 року 

експортувала пшениці на 1,87 млрд доларів.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Бекірова примусово доставлять на "суд" 

У п'ятницю Центральний районний "суд" 

м.Сімферополь зобов'язав примусово 

доставити на наступне судове засідання 

випущеного з сімферопольського СІЗО 

політв'язня Едема Бекірова.

 

 

Обмін без кримських татар допомагає РФ 

укріпитися на окупованому півострові — 

Чубаров 

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров вважає, що українська влада, 

погоджуючись на обмін без кримських татар, 

допомагає Росії укріпитися в окупованому 

Криму.

 

 

У Ризі відкриють виставку малюнків 

Сущенка 

У латвійському Музеї окупації в Ризі 

представлять малюнки українського 

журналіста Романа Сущенка, який вже майже 

три роки незаконно утримується у російській 

в’язниці за політично вмотивованим 

обвинуваченням. 

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

NewsOne оскаржує в суді рішення Нацради 

про позапланову перевірку 

Телеканал NewsOne оскаржує в Окружному 

адміністративному суді міста Києва рішення 

Нацради про призначення позапланової 

перевірки телеканалу.
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Чорновол через суд вимагає від ДБР 

порушити справи проти Портнова 

Екснардеп Тетяна Чорновол звернулася до 

суду з проханням зобов’язати Державне бюро 

розслідувань відкрити за її заявами 

кримінальні провадження щодо колишнього 

заступника глави Адміністрації президента 

Андрія Портнова.

 

 

Ексдепутатам Вілкулу і Колеснікову 

повідомили про підозру — Луценко 

Колишнім народним депутатам Олександру 

Вілкулу і Дмитру Колеснікову повідомлено 

про підозру і розпочато їх розшук.

 

 

Верховний суд відмовився переглянути 

рішення щодо 47 мільйонів боргу ПАТ 

"Азот" — НАБУ 

Верховний суд відмовив у задоволенні заяви 

ПАТ "Азот" про перегляд за виключними 

обставинами та скасуванні судового рішення 

про анулювання договору переведення боргу, 

укладеного з ПАТ "Черкасиобленерго".

 

 

До Антикорупційного суду надійшла справа 

проти керівника підприємства ЗСУ 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

направила до Вищого антикорупційного суду 

кримінальну справу проти керівника 

підприємства у складі Збройних сил України.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Зе-закони: кому на радість, а кому й не 

дуже… АНАЛІТИКА 

Новим законодавчим ініціативам президента 

незабаром зможуть порадуватися 

"євробляхери". Чого не скажеш про копачів 

бурштину

 

 

―Друге пришестя‖: Шустер і ―Свобода 

слова‖ його імені повертаються на ―великий 

екран‖ 

Оновлена студія на проспекті Перемоги, 

технологічні інновації та старі-нові гості на 

телеканалі Ахметова

 

 

Початок ділового сезону: приємні новини й 

тривожні сигнали АНАЛІТИКА 

Аналізуємо зниження Нацбанком ставки 

рефінансування, причини недовиконання 

бюджету, а також очікувані зміни у податковій 

сфері

СУСПІЛЬСТВО 

 

Джамала випустила збірку ―найважливіших 

пісень‖ до ювілею своєї творчості ФОТО 

Українська співачка, переможниця 

Євробачення Джамала з нагоди десятиріччя 

своєї творчої діяльності випустила збірку із 22 

найважливіших для неї пісень під назвою “10”.
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У Києві запустили платформу моніторингу 

якості повітря – Кличко ВІДЕО 

Фахівці Kyiv Smart City запустили платформу 

моніторингу якості повітря в столиці.

 

В Україні запустили сайт, присвячений 

захисту прав секс-працівників 

В Україні офіційно запустили інтернет-портал, 

присвячений темі декриміналізації секс-праці.

 

Герої коміксів – це ми? Комікс як культура 

наративу соціально-цивілізаційного 

позитиву 

Комікс – один із видів культурного стилю гри. 

І є небезпека трансформації його в антигру, 

тобто гру проти цивілізованого життя 

 

 

У ЦНАПах Києва можна буде зареєструвати 

авто та замінити посвідчення водія 

До кінця 2019 року в усіх районних Центрах 

надання адміністративних послуг столиці 

можна буде зареєструвати транспортний засіб, 

отримати дублікат посвідчення водія чи 

обміняти його (без складання іспитів). 
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Прощання з недоторканністю, 

законсервовані тіла й шкільний старт 

ФОТО ТИЖНЯ 

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

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

Через Новий міст у Дніпрі пустили 

безкоштовні автобуси 

У Дніпрі через Новий міст, який ремонтували 

останні три роки, пустили безкоштовні 

автобуси.
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