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ТОП 

 

Євросоюз продовжив на пів року санкції 

проти РФ 

Рада ЄС на рівні постійних представників у 

четвер прийняла рішення щодо продовження 

до 15 березня 2020 року санкцій ЄС за дії 

проти територіальної цілісності України.

 

 

Президент Європарламенту запрошує 

Сенцова до Брюсселя 

Президент Європарламенту Девід Сассолі буде 

щасливим особисто вручити премію ім. 

Сахарова Олегу Сенцову в Брюсселі та сам 

збирається невдовзі здійснити візит в Україну. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778858-evrosouz-prodovziv-na-piv-roku-sankcii-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778858-evrosouz-prodovziv-na-piv-roku-sankcii-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778858-evrosouz-prodovziv-na-piv-roku-sankcii-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2778824-prezident-evroparlamentu-zaprosue-sencova-do-brussela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2778824-prezident-evroparlamentu-zaprosue-sencova-do-brussela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2778824-prezident-evroparlamentu-zaprosue-sencova-do-brussela.html


 

Трамп розблокував кошти на військову 

допомогу Україні — журналіст 

Білий дім погодився розблокувати кошти 

військової допомоги США Україні. 

 

У МВФ назвали ТОП-теми переговорів з 

українським урядом 

Місія Міжнародного валютного фонду, що 

прибула в Київ цього тижня, зосередиться, 

зокрема, на обговоренні фінансової політики 

України, намірів нового уряду, а також 

створення ефективної антикорупційної 

системи.

 

 

Консультації Кличка з лідерами фракцій 

щодо розпуску Київради пройдуть 

наступного тижня 

Консультації мера Києва Віталія Кличка з 

лідерами фракцій та депутатських груп щодо 

дострокового припинення повноважень 

Київради пройдуть наступного тижня.

 

 

Морський трибунал не вимагав від РФ 

припинити слідство, тому адвокати досі 

працюють - Гриценко 

Морський трибунал не вимагав від РФ 

припинити слідство, тому адвокати досі 

працюють - ГриценкоВведіть повідомлення тут 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779050-tramp-rozblokuvav-kosti-na-vijskovu-dopomogu-ukraini-zurnalist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779050-tramp-rozblokuvav-kosti-na-vijskovu-dopomogu-ukraini-zurnalist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779050-tramp-rozblokuvav-kosti-na-vijskovu-dopomogu-ukraini-zurnalist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779021-u-mvf-nazvali-toptemi-peregovoriv-z-ukrainskim-uradom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779021-u-mvf-nazvali-toptemi-peregovoriv-z-ukrainskim-uradom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779021-u-mvf-nazvali-toptemi-peregovoriv-z-ukrainskim-uradom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2778964-konsultacii-klicka-z-liderami-frakcij-sodo-rozpusku-kiivradi-projdut-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2778964-konsultacii-klicka-z-liderami-frakcij-sodo-rozpusku-kiivradi-projdut-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2778964-konsultacii-klicka-z-liderami-frakcij-sodo-rozpusku-kiivradi-projdut-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2778964-konsultacii-klicka-z-liderami-frakcij-sodo-rozpusku-kiivradi-projdut-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2778923-morskij-tribunal-ne-vimagav-vid-rf-pripiniti-slidstvo-tomu-advokati-dosi-pracuut-gricenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2778923-morskij-tribunal-ne-vimagav-vid-rf-pripiniti-slidstvo-tomu-advokati-dosi-pracuut-gricenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2778923-morskij-tribunal-ne-vimagav-vid-rf-pripiniti-slidstvo-tomu-advokati-dosi-pracuut-gricenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2778923-morskij-tribunal-ne-vimagav-vid-rf-pripiniti-slidstvo-tomu-advokati-dosi-pracuut-gricenko.html


 

Регламентний комітет пропонує 

―дискваліфікувати‖ Геращенко на п'ять 

засідань Ради 

Комітет ВР з питань Регламенту, депутатської 

етики та організації роботи парламенту 

пропонує ВР позбавити співголову фракції 

"Європейська солідарність" Ірину Геращенко 

можливості брати участь у п'яти пленарних 

засіданнях за образу депутатів фракції "Слуга 

народу".

 

Нафтогаз знижує ціну для населення у 

вересні на 3,4% 

НАК «Нафтогаз України» розрахувала нову 

ціну природного газу для потреб населення та 

інших пільгових споживачів на вересень - 4 

493,64 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування 

ПДВ і транспортних витрат). Це на 3,4% 

менше проти серпня.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Києві стартує XVI щорічна зустріч YES 

У Мистецькому Арсеналі в Києві 12 вересня 

розпочне роботу XVI щорічна зустріч 

Ялтинської Європейської Стратегії (YES) 

"Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".

 

 

Зеленський попередив Нііністьо про 

небезпеку Nord Stream 2 

"Північний потік-2" становить загрозу для всієї 

Європи, а його оцінка як суто комерційного 

може дорого коштувати європейським 

партнерам у майбутньому.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778849-reglamentnij-komitet-proponue-vr-diskvalifikuvati-gerasenko-na-pat-plenarnih-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778849-reglamentnij-komitet-proponue-vr-diskvalifikuvati-gerasenko-na-pat-plenarnih-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778849-reglamentnij-komitet-proponue-vr-diskvalifikuvati-gerasenko-na-pat-plenarnih-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778849-reglamentnij-komitet-proponue-vr-diskvalifikuvati-gerasenko-na-pat-plenarnih-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779045-naftogaz-znizue-cinu-na-gaz-dla-naselenna-u-veresni-na-34.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779045-naftogaz-znizue-cinu-na-gaz-dla-naselenna-u-veresni-na-34.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779045-naftogaz-znizue-cinu-na-gaz-dla-naselenna-u-veresni-na-34.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2778691-u-kievi-startue-xvi-soricna-zustric-yes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2778691-u-kievi-startue-xvi-soricna-zustric-yes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778998-zelenskij-poperediv-niinisto-pro-nebezpeku-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778998-zelenskij-poperediv-niinisto-pro-nebezpeku-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778998-zelenskij-poperediv-niinisto-pro-nebezpeku-nord-stream-2.html


 

Разумков подякував президенту Естонії за 

позицію щодо України 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

подякував президенту Естонської Республіки 

Керсті Кальюлайд за непохитну позицію щодо 

підтримки інтересів України у Європі та щодо 

агресії Російської Федерації.

 

Затвердження проєкту резолюції ПАРЄ про 

кримських татар перенесли – Ар'єв 

ПАРЄ з приводу кримських татар перенесли на 

наступне засідання комітету з питань рівності і 

недискримінації.

 

 

Науковці Словенії закликали президента 

піти у відставку за ―особливий статус в ЄС" 

для України 

Група з 28 науковців Словенії закликала 

президента країни Борута Пахора піти з посади 

після того, як він запропонував Євросоюзу 

надати "особливий статус" Україні замість 

повноцінного членства.

 

 

Посол України в Австралії пообіцяв діаспорі 

продовження співпраці та подальшу 

підтримку 

Посол України в Австралії Микола Кулініч та 

голова Союзу українок Австралії Люба 

Квасниця під час зустрічі обговорили 

подальшу співпрацю.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779073-razumkov-podakuvav-prezidentu-estonii-za-poziciu-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779073-razumkov-podakuvav-prezidentu-estonii-za-poziciu-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779073-razumkov-podakuvav-prezidentu-estonii-za-poziciu-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2778787-zatverdzenna-proektu-rezolucii-pare-pro-krimskih-tatar-perenesli-arev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2778787-zatverdzenna-proektu-rezolucii-pare-pro-krimskih-tatar-perenesli-arev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2778787-zatverdzenna-proektu-rezolucii-pare-pro-krimskih-tatar-perenesli-arev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779122-naukovci-slovenii-zaklikali-prezidenta-piti-u-vidstavku-za-osoblivij-status-v-esdla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779122-naukovci-slovenii-zaklikali-prezidenta-piti-u-vidstavku-za-osoblivij-status-v-esdla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779122-naukovci-slovenii-zaklikali-prezidenta-piti-u-vidstavku-za-osoblivij-status-v-esdla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779122-naukovci-slovenii-zaklikali-prezidenta-piti-u-vidstavku-za-osoblivij-status-v-esdla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2778724-posol-ukraini-v-avstralii-poobicav-diaspori-prodovzenna-spivpraci-ta-podalsu-pidtrimku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2778724-posol-ukraini-v-avstralii-poobicav-diaspori-prodovzenna-spivpraci-ta-podalsu-pidtrimku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2778724-posol-ukraini-v-avstralii-poobicav-diaspori-prodovzenna-spivpraci-ta-podalsu-pidtrimku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2778724-posol-ukraini-v-avstralii-poobicav-diaspori-prodovzenna-spivpraci-ta-podalsu-pidtrimku.html


БЕЗПЕКА 

 

Держдеп США ухвалив виділення Україні 

$141,5 мільйона на посилення оборони 

Зовнішньополітичне відомство США ухвалило 

рішення про виділення Україні $141,5 млн в 

межах програми посилення безпеки й оборони 

й зокрема, закупівлі стрілецької зброї.

 

 

Нацрада створила робочу групу із захисту 

інформаційного простору України 

Національна рада створила Робочу групу з 

питань захисту інформаційного простору 

України. 

 

У Чорнобильській зоні горить 14 гектарів 

лісу 

Чорнобильській зоні горить 14 га лісу. Про це 

йдеться у повідомленні ДСНС у Facebook.

УКРАЇНА 

 

Зеленський звільнив голову Служби 

зовнішньої розвідки та призначив його в 

СБУ 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Владислава Бухарєва з посади голови Служби 

зовнішньої розвідки України та призначив 

його першим заступником голови Служби 

безпеки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779112-derzdep-ssa-uhvaliv-vidilenna-ukraini-1415-miljona-na-posilenna-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779112-derzdep-ssa-uhvaliv-vidilenna-ukraini-1415-miljona-na-posilenna-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779112-derzdep-ssa-uhvaliv-vidilenna-ukraini-1415-miljona-na-posilenna-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779101-nacrada-stvorila-robocu-grupu-iz-zahistu-informacijnogo-prostoru-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779101-nacrada-stvorila-robocu-grupu-iz-zahistu-informacijnogo-prostoru-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779101-nacrada-stvorila-robocu-grupu-iz-zahistu-informacijnogo-prostoru-ukraini.html
https://www.facebook.com/MNSKOB/posts/2687099884642156?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MNSKOB/posts/2687099884642156?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MNSKOB/posts/2687099884642156?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MNSKOB/posts/2687099884642156?__tn__=-R
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778622-zelenskij-zvilniv-golovu-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-ta-priznaciv-jogo-v-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778622-zelenskij-zvilniv-golovu-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-ta-priznaciv-jogo-v-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778622-zelenskij-zvilniv-golovu-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-ta-priznaciv-jogo-v-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778622-zelenskij-zvilniv-golovu-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-ta-priznaciv-jogo-v-sbu.html


 

Призначили нового керівника Генінспекції 

ГПУ 

Нуруллаєв Ількін Садагат огли призначено 

керівником Генеральної інспекції Генеральної 

прокуратури.

 

 

Рябошапка звільнив свого першого 

заступника і начальника департаменту ГПУ 

Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив з 

посад першого заступника Генпрокурора та 

начальника Департаменту Генеральної 

прокуратури.

 

 

Рада ухвалила законопроєкт про передачу 

справ на розгляд Великої палати 

Верховного суду 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

президентський законопроєкт 1026 "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підстав передачі справи на 

розгляд Великої палати Верховного суду та 

щодо строків повернення адміністративних 

справ".

 

 

Аброськін написав заяву на звільнення - 

балотуватиметься в мери Маріуполя 

Перший заступник голови Нацполіції 

В'ячеслав Аброськін написав заяву на 

звільнення — балотуватиметься на посаду 

мера Маріуполя.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779107-priznacili-novogo-kerivnika-geninspekcii-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779107-priznacili-novogo-kerivnika-geninspekcii-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779107-priznacili-novogo-kerivnika-geninspekcii-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778638-rabosapka-zvilniv-svogo-persogo-zastupnika-i-nacalnika-departamentu-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778638-rabosapka-zvilniv-svogo-persogo-zastupnika-i-nacalnika-departamentu-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778638-rabosapka-zvilniv-svogo-persogo-zastupnika-i-nacalnika-departamentu-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779047-rada-uhvalila-zakonoproekt-pro-peredacu-sprav-na-rozglad-velikoi-palati-verhovnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779047-rada-uhvalila-zakonoproekt-pro-peredacu-sprav-na-rozglad-velikoi-palati-verhovnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779047-rada-uhvalila-zakonoproekt-pro-peredacu-sprav-na-rozglad-velikoi-palati-verhovnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779047-rada-uhvalila-zakonoproekt-pro-peredacu-sprav-na-rozglad-velikoi-palati-verhovnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778969-abroskin-napisav-zaavu-na-zvilnenna-balotuvatimetsa-v-meri-mariupola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778969-abroskin-napisav-zaavu-na-zvilnenna-balotuvatimetsa-v-meri-mariupola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778969-abroskin-napisav-zaavu-na-zvilnenna-balotuvatimetsa-v-meri-mariupola.html


 

Рада відхилила перший за скликання 

законопроєкт — про скасування дії актів 

СРСР та УРСР 

Верховна Рада відхилила законопроєкт №1075 

"Про внесення змін до Закону України "Про 

правонаступництво України" щодо скасування 

дії актів СРСР та УРСР на території України".

 

 

Мінінфраструктури планує повернути собі 

контроль над Укрзалізницею 

Міністерство інфраструктури планує 

повернути собі контроль над АТ 

"Укрзалізниця".

 

 

Рада планує запровадити в Україні інститут 

економічного оператора 

Верховна Рада України у першому читанні 

підтримала законопроєкт, що запроваджує 

інститут авторизованого економічного 

оператора (АЕО) для наближення українського 

митного законодавства до митного 

законодавства ЄС.

 

 

МОН буде реформувати дошкільну освіту 

Міністерство освіти та науки одним з 

пріоритетів роботи нової команди оголосило 

реформу дошкільної освіти, зокрема зміну 

змісту дошкільної освіти, щоб діти приходили 

до Нової української школи більш 

підготовленими.
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ЕКОНОМІКА 

 

$10 мільярдів від МВФ: умови можливої 

угоди АНАЛІТИКА 

Міжнародний валютний фонд може 

запропонувати Україні нову програму 

співпраці, розраховану на 3-4 роки. Чого 

чекають натомість від Києва?

 

 

У "Батьківщини" і Радикалів Ляшка 

забирають у бюджет 250 тисяч 

До Державного бюджету України конфіскують 

майже 150 тисяч гривень внесків, що були 

перераховані на підтримку ВО "Батьківщини", 

і 100 тисяч гривень допомоги для "Радикальної 

партії Олега Ляшка".

 

 

Уряд може затвердити анбандлінг 

"Нафтогазу" до початку газових 

переговорів 

Кабінет міністрів України може затвердити 

модель відділення газотранспортної системи 

від НАК «Нафтогаз України» до наступних 

тристоронніх газових переговорів, які 

заплановані на 19 вересня.

 

 

Оновлені комплекси "Нептун" та "Вільха" 

можуть бути прийняті на озброєння інших 

країн 

Низка країн виявляє зацікавленість у 

придбанні нових українських ракетних 

комплексів «Нептун» та «Вільха», що були 

розроблені ДККБ «Луч».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779082-10-milardiv-vid-mvf-umovi-mozlivoi-ugodi.html
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Мораторій на експорт деревини може 

"вбити" галузь — Бондар 

В Україні необхідно скасувати мораторій на 

продаж деревини за кордон, тому що він 

згубно впливає на лісову галузь.

 

 

Дефіцит загального фонду держбюджету за 

вісім місяців становив 2,9 мільярда 

Доходи загального фонду державного бюджету 

за січень-серпень 2019 року зросли на 7,7% 

порівняно з аналогічним показником минулого 

року - до 594,1 млрд грн і становили 95,1% від 

запланованих на цей період.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україні передали ще 54 ув'язнених з ОРЛО 

— Денісова 

Поблизу Щастя відбулась чергова передача 

українських ув'язнених на підконтрольну 

територію.

 

 

Запрошення на весілля та питання житла: 

Зеленський зустрівся зі звільненими 

моряками (ФОТО) 

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі 

звільненими українськими військовими 

моряками, яких незаконно утримували в 

Російській Федерації, та членами їхніх родин.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2778764-moratorij-na-eksport-derevini-moze-vbiti-galuz-bondar.html
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Завдяки ЗМІ ставлення до полонених 

моряків у Росії змінилося на краще — 

Гриценко 

Спочатку до захоплених у Керченський 

протоці українських моряків російські 

тюремники демонстрували агресію, але 

завдяки тому, що тема була під пильною 

увагою ЗМІ, ставлення змінилося на гуманне.

 

 

Бекіров не зможе прийти на "суд" після 

операції - адвокат 

На судовому засіданні у справі Едема Бекірова, 

яке відбудеться завтра в Сімферополі, захист 

представить документи про те, що він після 

операції й не може прийти на розгляд справи.

 

 

Чубаров: Основна версія ФСБ у справі 

Бекірова - теракт за замовлення Меджлісу 

Основною версією ФСБ Росії, яку “слідство” 

окупантів розглядало у справі кримського 

татарина Едема Бекірова, було “виконання 

теракту за дорученням голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Рефата 

Чубарова”.

 

Із Сімферополя в Ростов на "суд" етапували 

вісьмох кримських татар 

У четвер, 12 вересня, із сімферопольського 

СІЗО в Ростов-на-Дону для участі в суді 

етаповані вісім фігурантів другий 

бахчисарайської групи "справи Хізб ут-

Тахрір".
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

У ДБР підтвердили, що проводять обшук у 

квартирі Гонтаревої 

Працівники Державного бюро розслідувань 

(ДБР) проводять обшук у квартирі ексголови 

Нацбанку Валерії Гонтаревої у рамках справи 

про зловживання службовим становищем 

посадових осіб Правління Національного 

банку у 2016 році.

 

 

ДБР проводить обшуки в Укроборонпромі 

Працівники Державного бюро розслідувань 

проводять обшуки в концерні 

"Укроборонпром" та на підприємствах-

експортерах, що входять до його складу.

 

 

НАБУ повідомило про підозру екскерівнику 

Львівського бронетанкового 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро повідомили про підозру у недекларуванні 

статків колишньому працівнику Львівського 

бронетанкового заводу.

 

 

ДТП, хабарі й збут наркотиків: головного 

патрульного Буковини вимагають 

звільнити 

Депутати Чернівецької обласної ради під час 

сьогоднішнього засідання сесії прийняли 

звернення до керівництва МВС з проханням 

висловити недовіру керівнику патрульної 

поліції області Артуру Шкробу.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Суд ЄС, поразка ―Газпрому‖ й козирі в 

руках України 

Рішення суду ЄС по газопроводу OPAL 

посилило переговорну позицію Києва.

 

 

Життя нас переломлює через таку призму, 

де все можливе - Наталія Жижченко, 

фронтвумен гурту «ONUKA» (ІНТЕРВ'Ю) 

Через щільний гастрольний графік зустрітися сьогодні із 
фронтвумен “ONUKA” Натою Жижченко та її чоловіком, 
лідером гурту The Maneken, співвласником 
рекордингової компанії “Vidlik Records” Євгеном 
Філатовим – справа непроста.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Рада відтермінувала штрафи для 

"євробляхерів" ще на три місяці 

Верховна Рада України ухвалила закон, 

відповідно до якого штрафи для власників 

нерозмитнених авто відтерміновуються ще на 

90 днів.

 

 

ВР схвалила законопроєкт про компенсацію 

іноземцям витрат на виробництво кіно в 

Україні 

Верховна Рада України в першому читанні 

схвалила законопроєкт №1058, відповідно до 

якого держава компенсуватиме частину витрат 

іноземцям при виробництві (створенні) фільму 

в Україні. 
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Кавоманів кличуть на Lviv Coffee Festival 

Місто Лева запрошує 12 вересня на масштабну 

подію кавової індустрії — Lviv Coffee Festival. 

Цьогоріч захід отримав нову локацію — LEM 

Station (старе трамвайне депо).

 

 

SkyUp запускає рейси до ОАЕ із Запоріжжя, 

Львова та Харкова 

Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp 

Airlines почне літати до Шарджі (ОАЕ) зі 

Львова, Запоріжжя та Харкова в жовтні цього 

року.

 

Мертві мають можливість мстити живим: 

Матіос презентує свій новий роман "Букова 

земля" 

Українська письменниця Марія Матіос перед 

виходом свого нового роману "Букова земля" 

розповіла про основні сюжетні лінії книги та 

ключових героїв. 

 

 

 

―Правда ТУТ‖ отримала дозвіл мовити на 

Донеччині 

Національна рада задовольнила заяву ТОВ 

“Інформаційне агентство “ПравдаТУТ”, м. 

Київ (логотип “Правда ТУТ”), про видачу 

дозволу на тимчасове мовлення у чотирьох 

містах Донеччини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2778576-kavomaniv-klicut-na-lviv-coffee-festival.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2778576-kavomaniv-klicut-na-lviv-coffee-festival.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2778942-skyup-zapuskae-rejsi-do-oae-iz-zaporizza-lvova-ta-harkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2778942-skyup-zapuskae-rejsi-do-oae-iz-zaporizza-lvova-ta-harkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2778942-skyup-zapuskae-rejsi-do-oae-iz-zaporizza-lvova-ta-harkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779060-mertvi-maut-mozlivist-mstiti-zivim-matios-prezentue-svij-novij-roman-bukova-zemla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779060-mertvi-maut-mozlivist-mstiti-zivim-matios-prezentue-svij-novij-roman-bukova-zemla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779060-mertvi-maut-mozlivist-mstiti-zivim-matios-prezentue-svij-novij-roman-bukova-zemla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779060-mertvi-maut-mozlivist-mstiti-zivim-matios-prezentue-svij-novij-roman-bukova-zemla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2779071-pravda-tut-otrimala-dozvil-moviti-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2779071-pravda-tut-otrimala-dozvil-moviti-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2779071-pravda-tut-otrimala-dozvil-moviti-na-doneccini.html


 

Фестиваль незалежних арт-просторів у 

Мадриді представить українське мистецтво 

Три українські арт-простори візьмуть участь у 

міжнародному мистецькому фестивалі 

незалежних арт-просторів Hybrid Festival 2019 

у Мадриді, який стартує 13 вересня.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2778595-festival-nezaleznih-artprostoriv-u-madridi-predstavit-ukrainske-mistectvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2778595-festival-nezaleznih-artprostoriv-u-madridi-predstavit-ukrainske-mistectvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2778595-festival-nezaleznih-artprostoriv-u-madridi-predstavit-ukrainske-mistectvo.html

