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ТОП 

 

Газові переговори: українська сторона 

розповіла, про що домовились у Брюсселі 

Під час тристоронніх переговорів щодо 

транзиту російського газу на європейський 

ринок територією України сторони домовилися 

максимально активізувати зусилля для 

укладення угоди до 1 січня 2020 року, коли 

чинний контракт на транзит газу завершиться.

 

 

Україна має резерв газу у разі непідписання 

контракту з Росією 

Україна не допускає такої опції, як 

непідписання контракту на транзит 

російського газу з початку наступного року, 

але готується й до такого сценарію.
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Право купувати землю матимуть лише 

українці – Зеленський ВІДЕО 

У пропонованій моделі земельного ринку 

передбачається, що право на купівлю і продаж 

землі матимуть тільки українці та українські 

компанії.

 

Закон про імпічмент відправили на підпис 

Зеленському 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав Закон "Про особливу процедуру 

усунення Президента України з поста 

(імпічмент)".

 

В Україні з'явиться держслужба за 

контрактом - Рада ухвалила закон 

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення 

змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади”, який передбачає 

спрощення порядку прийняття на роботу і 

звільнення чиновників та запроваджує 

контрактну державну службу.

 

Аваков хоче взяти "мінера" мосту Метро на 

поруки 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 

зауважив, що допоможе "мынеру" мосту 

Метро пройти курс реабілітації від наркотиків, 

а також звернеться до суду з клопотанням про 

мінімальне покарання для Белька та про взяття 

його на поруки.
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Реєстрації мобільних телефонів у новому 

законопроекті не буде 

У новому законопроекті "Про електронні 

комунікації", внесеному на заміну 

відкликаного проекту №1083, не буде 

"токсичної" норми про реєстрацію мобільних 

телефонів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Газпром уперше припустив можливість 

"грати" за європейськими правилами 

Газпром на сьогоднішніх тристоронніх 

переговорах у Брюсселі щодо транзиту газу до 

Європи через територію України вперше 

допустив можливість роботи за європейськими 

правилами.

 

 

Посли G7 вітають прогрес у переговорах 

між МВФ та урядом України 

Посли країн "Великої сімки" під час зустрічі з 

керівником місії Міжнародного валютного 

фонду Роном ван Роденом привітали прогрес у 

переговорах між МВФ та урядом України.

 

США готові поділитися з Україною 

досвідом антикорупційних розслідувань 

Американська сторона планує впродовж 

найближчих місяців реалізувати проєкт, 

спрямований на обмін досвідом та посилення 

взаємодії ФБР і українського НАБУ в питаннях 

боротьби з корупцією.
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Бородянський обговорив з послом Польщі 

процедуру ексгумації поховань 

Міністр культури, молоді та спорту Володимир 

Бородянський на зустрічі з послом Польщі в 

Україні Бартошем Ціхоцьким підтвердив заяву 

Президента України про зняття обмежень на 

пошуково-ексгумаційні роботи в Україні.

 

 

США закликають Росію надати доступ місії 

ОБСЄ в окупований Крим 

Представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор 

закликав Росію "відкрити доступ" в 

анексований Крим для моніторингової місії 

ОБСЄ.

 

 

Україна не знімає питання миротворців 

ООН на Донбасі — Кислиця 

Заступник міністра закордонних справ України 

Сергій Кислиця зазначив, що Україна не знімає 

питання розгортання миротворчої місії ООН на 

Донбасі з міжнародного порядку денного.

 

 

Дуда обіцяє сприяти у відкритті пункту 

пропуску на кордоні з Україною 

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв 

сприяти у відкритті нового пункту пропуску на 

польсько-українському кордоні між 

Люблінським воєводством та Волинською 

областю.
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Зоря в ОБСЄ закликав тиснути на Росію за 

переслідування ПЦУ у Криму 

Речник Православної церкви України 

архієпископ Євстратій Зоря під час наради 

ОБСЄ у Варшаві закликав міжнародну 

спільноту вплинути на Росію, аби вона 

виконала свої зобов’язання і не чинила тиск на 

ПЦУ у Криму.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський затвердив склад делегації на 

Генасамблею ООН 

Президент Володимир Зеленський утворив 

делегацію України для участі у роботі 74-ї сесії 

Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, 

США.

 

 

Рада ухвалила закон про запуск реформи 

прокуратури 

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо першочергових заходів із реформи 

органів прокуратури”.

 

 

Фріз вважає, що новий закон про ГПУ 

повертає кастову прокурорську систему 

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт 

про реформування прокуратури, фактично, 

перетворить цю структуру на репресивний 

орган.
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Рябошапка створив новий департамент у 

ГПУ 

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 

підписав наказ про створення Департаменту 

процесуального керівництва в особливо 

важливих кримінальних провадженнях.

 

 

У Раді готують абсолютно новий 

законопроєкт про імперативний мандат - 

Арахамія 

У Верховній Раді за співавторства членів 

різних фракцій напрацьовують новий 

законопроєкт про імперативний мандат.

 

 

Кличко просить парламент розпустити 

Київраду 

Кличко звернувся до Верховної ради щодо 

розпуску Київради 8 скликання і призначення 

дострокових виборів у Києві.

 

 

Криклій анонсував звільнення глави 

Укравтодору 

Керівник Державного агентства автомобільних 

доріг України Славомір Новак сам піде зі свого 

поста.
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РФ має звільнити окуповані території до 

обговорення ―формули Штайнмаєра‖ — 

Порошенко 

Перш ніж обговорювати "формулу 

Штайнмаєра", необхідно домогтися виконання 

Росією Мінських угод, зокрема звільнення 

окупованої української території.

 

ЕКОНОМІКА 

 

У поданні звітності з ЄСВ та ПДФО 

відбудуться зміни - рішення парламенту 

Верховна Рада України в другому читанні 

ухвалила законопроєкт №1057 про подання 

єдиної звітності з єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування (ЄСВ) і податку на доходи 

фізичних осіб (ПДФО) та схвалила відповідні 

зміни до Податкового кодексу України 

(законопроєкт №1072).

 

Милованов пояснив, що є найкращим 

захистом від тіньових схем на ринку землі 

Прозорість ринку землі - найкращий захист від 

тіньових схем. Проблеми, які існують сьогодні, 

вирішуються через створення однакових 

правил гри для всіх.

 

 

Кредити під 11-12% стануть реальністю 

влітку - Гончарук 

Якщо владі вдасться зробити низку 

запланованх кроків, то здешевлення кредитів 

до 11-12% стане реальним вже влітку 2020 

року.
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Рада ухвалила закон про спрощення 

фінансової реструктуризації 

Верховна Рада України ухвалила у другому 

читанні законопроєкт №1070, яким вносяться 

зміни до законів України щодо процедури 

проведення фінансової реструктуризації.

 

 

Міністерство планує розділити 

Укрзалізницю на три оператори 

Міністерство інфраструктури планує провести 

реорганізацію АТ "Укрзалізниця" і розділити її 

на три оператори, кожен з яких буде 

незалежним і управлятиме конкретним 

напрямом: інфраструктурою, вантажними і 

пасажирськими перевезеннями.

 

 

НБУ випустить 5 мільйонів банкнот 

номіналом 1000 гривень 

Національний банк планує здійснити перший 

випуск банкноти номіналом 1000 гривень в 

обсязі 5 млн штук, а надалі друкувати ці 

банкноти залежно від замовлень банків та 

потреб економіки.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Гельсінська комісія США: у Криму - 

ескалація репресій проти кримських татар 

В окупованому Росією Криму обмежено 

свободу мирних зібрань, а арешт пов’язаних із 

мережею "Кримська солідарність" активістів 

свідчить про ескалацію репресій проти 

кримських татар.
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Кучма обговорив звільнення утримуваних 

осіб з координатором ОБСЄ 

Представник України в Тристоронній 

контактній групі Леонід Кучма, представниця 

від української сторони в гуманітарній 

підгрупі ТКГ Валерія Лутковська обговорили з 

координатором гуманітарної підгрупи від 

ОБСЄ Тоні Фрішем перебіг роботи з взаємного 

одночасного звільнення утримуваних осіб.

 

 

На нараді ОБСЄ згадали про майже 400 

випадків порушення прав на масові 

зібрання у Криму 

З 2014 року у Криму зафіксовано майже 400 

випадків порушень прав людини на масові 

зібрання.

 

 

Денісова повторно звернеться до РФ щодо 

113 ув’язнених українців 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова зустрілася з родичами 

звільнених 7 вересня політв'язнів та 

утримуваних в РФ та анексованому Криму 

українців.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Не теракт, а хуліганство: поліція погодила 

підозру "мінеру" мосту Метро 

Чоловіку, який погрожував підірвати міст 

Метро у Києві, не пред'являтимуть 

обвинувачення у підготовці до терористичного 

акту.
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"Забуті" ділянки, гроші й нерухомість: 

НАБУ відкрило три справи щодо голови 

Нацбанку 

Детективи НАБУ порушили три провадження 

за фактом декларування недостовірної 

інформації головою Національного банку 

Яковом Смолієм.

 

 

 

Суд відпустив Єфремова з-під домашнього 

арешту 

Суд відпустив з-під домашнього арешту 

колишнього голову фракції "Партії регіонів" 

Олександра Єфремова, обвинуваченого у 

держзраді, сепаратизмі та створенні 

терористичної організації.

 

СБУ розслідує, як "кримська делегація" 

потрапила на нараду ОБСЄ 

Прокуратура АР Крим зареєструвала 

кримінальне провадження за фактом 

порушення представниками підконтрольних 

Росії ЗМІ порядку виїзду з тимчасово 

окупованої території Криму для участі у 

щорічній нараді ОБСЄ у Варшаві.

 

 

Данилюк - про ситуацію з будинком 

Гонтаревої: Це скринька Пандори 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

Олександр Данилюк вважає, що бізнесмен Ігор 

Коломойський сам створив умови для 

звинувачень у причетності до підпалу будинку 

ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої 

заявами в пресі.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Якою буде національна пам’ять після 

В’ятровича? 

Декомунізацію відкотити не вдасться, і час 

мирити українців з українцями

 

 

ПКМЗ: крок із "більшовицького" минулого 

у незалежне сьогодення РЕПОРТАЖ 

Репортаж з цехів колишнього заводу 

"Більшовик" - нині Першого Київського 

машинобудівного заводу

 

Nord Stream 2. Енергія як інструмент 

шантажу 

Експерти проаналізували роль російських ЗМІ 

у поширенні дезінформації про NS2 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Під ОП вимагають від Зеленського не 

погоджуватись на "формулу Штайнмаєра" 

Під офісом Президента України триває акція 

«Ні капітуляції», учасники якої вимагають, 

щоб Президент Володимир Зеленський не 

погоджувався на "формулу Штайнмаєра", яка 

передбачає автономію ОРДЛО, вибори під 

дулами російських окупантів, амністію для 

злочинців так званих ЛНР та ДНР.
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Джамала сказала, для чого хоче зробити 

паузу в кар’єрі 

Співачка Джамала хоче взяти взяти паузу в 

кар’єрі, аби народити ще.

 

 

Зірковий піцайоло Андрій Злотко розповість 

секрети приготування піци на проєкті в 

Римі 

Відомий піцайоло, переможець Чемпіонату 

світу з приготування піци - 2018 в Італії та 

Україні, засновник MastroPizza в Києві та Римі 

Андрій Злотко запрошує усіх охочих взяти 

участь у проєкті "Школа Піцайолів", де 

ділитиметься своїми знаннями.

 

 

В Україні поменшало любителів попмузики 

й шансону ОПИТУВАННЯ 

Найулюбленішими стилями музики для 

українців є попмузика, класична та народна 

музика, а також шансон. 

 

Оголошено номінантів на Другу 

національну премію кінокритиків 

"Кіноколо" СПИСОК 

Національна премія кінокритиків "Кіноколо", 

що визначає досягнення українського 

кінематографа та діячів кіноіндустрії за 

останній рік від імені спільноти кінокритиків 

України, оголосила номінантів 2019 року.
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