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ТОП 

 

Зеленський схвалив Цілі сталого розвитку 

України до 2030 року 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав указ про Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року.

 

Емісар Держдепу США їде до України 

Підтримка реінтеграції ветеранів, а також 

нинішня ситуація в зоні збройного конфлікту 

на сході України стануть основними темами 

обговорень під час візиту помічниці 

держсекретаря США до Києва цього тижня.
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ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації 

в окупованому Криму ДОПОВІДЬ 

ЮНЕСКО оприлюднила чергову доповідь 

генерального директора Організації щодо 

ситуації в тимчасово окупованому Криму у 

сферах освіти, науки, культури, поширення 

інформації та функціонування ЗМІ, в якій 

констатовано подальше погіршення ситуації на 

півострові.

 

 

Зеленський звільнив Данилюка з посади 

секретаря РНБО 

Президент України Володимир Зеленський 

звільнив Олександра Данилюка з посади 

секретаря РНБО.

 

 

Сьогодні в Україні останній день обігу 

дрібних монет 

У понеділок українці мають останню 

можливість розрахуватися монетами в 1,2 і 5 

копійок.

 

 

На Донбасі загинула боєць батальйону 

―Айдар‖ 

На Донбасі поблизу міста Залізне загинула 

молода українська військова.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Президент ПАРЄ розчарована відсутністю 

української делегації на осінній сесії 

Президент Парламентської асамблеї Ради 

Європи Ліліан Моріс Паск'є висловила жаль з 

приводу неподання повноважень для роботи на 

осінній сесії постійної делегації Верховної 

Ради України.

 

 

Демарш у ПАРЄ: до бойкоту офіційних 

заходів приєдналися країни Балтії та Грузія 

Латвія, Литва, Естонія та Грузія підтримали 

Україну і не братимуть участі у деяких 

офіційних заходах осінньої сесії 

Парламентської асамблеї Ради Європи. 

 

 

Президентський комітет ПАРЄ приїде до 

Києва для консультацій - депутат 

Президентський комітет Парламентської 

асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на рівні 

президента та лідерів політичних груп 

Асамблеї найближчим часом відвідають 

Україну.

 

 

Коаліція між партією Курца та "Зеленими" 

буде кращим варіантом для України - 

експерт 

Формування за результатами парламентських 

виборів в Австрії коаліції між консервативною 

Австрійською народною партією (ÖVP) на чолі 

з Себастіаном Курцем та партією "Зелені" було 

б досить хорошим варіантом з української 

точки зору.
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Україна та Британія обговорюють угоду про 

співпрацю після Brexit ФОТО 

Заступник міністра закордонних справ Василь 

Боднар провів зустріч з головним 

переговорником Департаменту економічної 

дипломатії МЗС Великої Британії з країнами 

Східної Європи та Центральної Азії Сарою 

Крофт.

 

 

Макрон завтра зустрінеться із Сенцовим - 

джерело 

Президент Франції Еммануель Макрон 

зустрінеться з українським режисером, 

колишнім російським політв'язнем Олегом 

Сенцовим.

 

Міжнародні партнери висловили підтримку 

медреформам в Україні 

У Національній службі здоров’я України 

відбулася зустріч глави МОЗ Зоряни 

Скалецької та голови НСЗУ Олега Петренка з 

міжнародними партнерами, які висловили 

готовність і надалі підтримувати Української 

державу у процесах трансформації системи 

охорони здоров’я.

 

БЕЗПЕКА 

 

Уряд розробить нову Генеральну схему 

планування території України 

Кабінет Міністрів України планує розробити 

нову Генеральну схему планування території 

України, створити Містобудівний кадастр на 

державному рівні та інтегрувати його з іншими 

реєстрами та кадастрами.
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Українських військових готуватимуть за 

стандартами НАТО - Програма дій уряду 

Уряд протягом п'яти років планує 

реалізовувати Комплексну програму розвитку 

ЗСУ та поетапно збільшити кількість 

підрозділів, спроможних до виконання 

спільних завдань із відповідними підрозділами 

країн-партнерів НАТО.

 

 

Гібридна війна: як уряд планує протидіяти 

російським фейкам 

Уряд створить належні умови для роботи медіа 

та реалізовуватиме програму для протидії 

інформаційній агресії.

 

 

Україна транслюватиме у напрямку 

окупованого Донецька 20 радіостанцій і 16 

телеканалів 

місті Гірник Донецької області мовитимуть 20 

радіостанцій, 12 цифрових телеканалів і 4 

аналогові телеканали.

 

УКРАЇНА 

 

Соколовська представила свого радника 

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська 

повідомила, що відсьогодні Леоніда Лебедєва 

призначено її радником.
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Кабмін звільнив голову Держаудитслужби 

Кабінет міністрів звільнив Лідію Гаврилову з 

посади голови Державної аудиторської 

служби.

 

 

Президент призначив Блажівську у Вищу 

раду правосуддя 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Оксану Блажівську членом Вищої 

ради правосуддя.

 

 

Зеленський присвоїв Пристайку 

дипломатичний ранг посла 

Президент України Володимир Зеленський 

присвоїв міністру закордонних справ України 

Вадимку Пристайку дипломатичний ранг 

Надзвичайного і Повноважного Посла.

 

 

Гончарук — про конфлікт у МОЗ: Знаю 

ситуацію з різних боків 

Конфлікт, який виник всередині Міністерства 

охорони здоров'я, є наслідком проблем в 

комунікації.
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КВУ назвав депутатів "Слуги народу", які 

пропустили найбільше голосувань Ради 

У фракції "Слуга народу" 13 депутатів 

пропустили третину і більше голосувань у 

Верховній Раді без поважних причин.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Гривня може зміцнитися до 23,8 за долар 

На поточному тижні очікується помірне 

зниження долара до гривні, готівковий долар в 

банках може торгуватися за 23,8/24,1 грн.

 

 

Флот і зважування автомобілів у русі: 

Криклій запросив ЄІБ до співпраці 

Міністерство інфраструктури України 

запропонувало Європейському інвестиційному 

банку (ЄІБ) долучитися до проєкту з оновлення 

та модернізації флоту ПрАТ «Українське 

Дунайське пароплавство».

 

 

Кабмін розраховує на 2 мільярди від 

легалізації грального бізнесу 

Кабінет міністрів найближчими днями подасть 

на розгляд Верховний Ради законопроєкт щодо 

легалізації грального бізнесу.
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Дозволи на автоперевезення до Польщі: 

Гончарук розповів про нюанси вирішення 

проблеми 

Український уряд активно працює над тим, 

щоб переконати польську сторону збільшити 

кількість дозволів на перевезення вантажів для 

українського автомобільного транспорту.

 

 

Фермерам обіцяють дешеві кредити на 

купівлю землі - програма уряду 

Держава надаватиме фінансову підтримку 

фермерам на розвиток їхнього бізнесу.

 

 

Військовим потрібно дати належне 

фінансування на 2020 рік – Президент 

Президент Володимир Зеленський під час 

робочої поїздки до Київської області відвідав 

Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний 

центр підготовки підрозділів Національної 

гвардії України, де оглянув військову техніку 

та спеціальне спорядження різних підрозділів 

МВС.

 

Соцвиплати і прожитковий мінімум: У 

Мінсоцполітики анонсували зміни 

Міністерство соціальної політики розробило 

законопроект про зміну системи прив’язки 

соціальних виплат до прожиткового мінімуму.
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Рада може дозволити приватним компаніям 

космічні запуски 

Комітет Верховної Ради з питань економічного 

розвитку цього тижня вдруге розглядатиме 

законопроєкт №1071, спрямований на 

залучення до космічної діяльності приватних 

компаній.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Розтрата у банку "Фінанси та кредит": 

Жеваго заперечує обвинувачення ДБР 

Колишній народний депутат, бізнесмен та 

мажоритарний власник компанії Ferrexpo 

Костянтин Жеваго заперечує обвинувачення 

Державного бюро розслідувань (ДБР) у 

причетності до розтрати 2,5 мільярда гривень 

банку "Фінанси та кредит".

 

 

Луценко: В України немає підстав для 

розслідування щодо Байденів 

Колишній генеральний прокурор Юрій 

Луценко заявляє про відсутність причин 

проводити в Україні розслідування щодо 

потенційного суперника президента США 

Дональда Трампа на виборах 2020 року Джо 

Байдена та його сина.

 

 

Кличко позивається до Гончарука і Богдана 

Міський голова Києва Віталій Кличко 

позивається до Кабінету міністрів, Прем’єр-

міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу 

Президента Андрія Богдана через рішення про 

звільнення його з посади голови КМДА.
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НАЗК знайшло в декларації Данилюка 

мільйонні ―неточності‖ 

НАЗК виявило недостовірну інформацію в 

деклараціях народного депутата України 

Віктора Шевченка, колишнього міністра 

фінансів України, а нині секретаря РНБО 

Олександра Данилюка та судді Дружківського 

міськсуду Донецької області Геннадія 

Молібога.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Закриття ―Розетки‖: реальна загроза чи 

спроба шантажувати владу? 

Власники ―Розетки‖ й ―Нової пошти‖ просять 

президента не підписувати закони, які, на їхню 

думку, значно посилять тиск на бізнес.

 

 

Після Голгофи – на Говерлу: Другий шанс 

для людей із пересадженими органами 

Про акцію, котра має допомогти звернути 

увагу суспільства і влади на те, що 

трансплантація в Україні має бути

 

 

Грип-2020: чотири штами, два з яких – нові 

Новий сезон грипу в Україні стартує без 

затримок. Чого чекати та як спротив чинити
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Третину безробітних у Києві становить 

молодь до 35 років - служба зайнятості 

Кожен третій безробітний серед 

зареєстрованих у столичній службі зайнятості 

– молода людина віком до 35 років.

 

 

Кличко показав, як триває реконструкція 

столичного зоопарку ВІДЕО 

У Києві тривають роботи з реконструкції 

зоопарку.

 

 

Новий Viber-бот "стоятиме" у черзі замість 

відвідувачів Міграційної служби 

Новий Viber-бот Державної міграційної 

служби «стоятиме» у черзі замість відвідувачів 

ДМС.

 

 

Паризький тиждень моди: Українка на 

показі Hermès ФОТО 

У тенісному клубі в Парижі, Надеж Ване-

Цибульскі представила своє бачення нового 

сезону. 
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Що читає спікер: Разумков розповів про 

свою настільну книгу 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

розповів, що його настільною книгою нині є 

Регламент Верховної Ради.

 

Просто неба, під землею та в космосі: як 

дивував DniPRO GogolFest 

Фестиваль сучасного мистецтва DniPRO 

GogolFest, що тривав у Дніпрі цими вихідними, 

презентував містянам чимало мистецьких 

подій, що відбувалися як просто неба, так і під 

землею та навіть у космосі.

 

 

Автономія школам та підвищення 

соцстатусу педагога прописані у Програмі 

дій уряду 

Кабінет міністрів продовжуватиме реформу 

української школи, будуть оновлені державні 

стандарти та навчальні програми для 5-9 та 10-

11 класів, розроблено систему професійної 

орієнтації, школи отримають автономію.

 

Уряд має намір подвоїти обсяги 

пасажирських перевезень водним 

транспортом 

За 5 років пасажирські перевезення водним 

транспортом мають зрости у 2 рази, вантажні 

морські перевезення — на 10%, річкові — у 2 

рази.
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