
                           Єдина країна – Дайджест  02.10.19 

 

 

ТОП 

 

Деокупація та зміни до Конституції: 

Зеленський дав завдання комісії з правової 

реформи 

Комісія з питань правової реформи повинна 

зосередитися на продовженні конституційної 

реформи в частині децентралізації, змінах до 

розділу Основного закону про права людини, 

стратегії з деокупації територій Криму та 

Донбасу, а також реформах СБУ і 

прокуратури.

 

 

"Формула Штайнмаєра": опублікували 

лист на ім'я Сайдіка, підписаний Кучмою 

Представник України в ТКГ Леонід Кучма 

підписав у Мінську 1 жовтня узгоджений 11 

вересня 2019 року з усіма учасниками ТКГ 

текст щодо імплементації так званої формули 

Штайнмаєра в українське законодавство.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791940-deokupacia-ta-zmini-do-konstitucii-zelenskij-dav-zavdanna-komisii-z-pravovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791940-deokupacia-ta-zmini-do-konstitucii-zelenskij-dav-zavdanna-komisii-z-pravovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791940-deokupacia-ta-zmini-do-konstitucii-zelenskij-dav-zavdanna-komisii-z-pravovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791940-deokupacia-ta-zmini-do-konstitucii-zelenskij-dav-zavdanna-komisii-z-pravovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791513-formula-stajnmaera-opublikuvali-list-na-ima-sajdika-pidpisanij-kucmou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791513-formula-stajnmaera-opublikuvali-list-na-ima-sajdika-pidpisanij-kucmou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791513-formula-stajnmaera-opublikuvali-list-na-ima-sajdika-pidpisanij-kucmou.html


 

Рада ухвалила закон про перезавантаження 

НАЗК 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні 

президентський закон “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення ефективності інституційного 

механізму запобігання корупції".

 

 

Сенцов у ПАРЄ: Включати до російської 

делегації "депутатів Криму" неприпустимо 

Якщо російська делегація повернулася до 

Парламентської асамблеї Ради Європи, то слід 

використовувати цю ситуацію для захисту прав 

людини на окупованих Росією українських 

територіях.

 

 

Уряд відклав штрафи для ―євробляхерів‖ до 

1 січня 2020 року 

Запровадження штрафів для власників 

автомобілів нерозмитнених автомобілів на 

іноземній реєстрації відкладено до 1 січня 2020 

року.

 

 

―Ні капітуляції‖: на Майдані висунули 

п’ять вимог до влади 

На Майдані Незалежності у центрі Києва 

триває акція “Ні капітуляції” проти підписання 

Україною "формули Штайнмаєра".

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791611-rada-uhvalila-zakon-pro-perezavantazenna-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791611-rada-uhvalila-zakon-pro-perezavantazenna-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791611-rada-uhvalila-zakon-pro-perezavantazenna-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2791825-sencov-u-pare-vklucati-do-rosijskoi-delegacii-deputativ-krimu-nepripustimo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2791825-sencov-u-pare-vklucati-do-rosijskoi-delegacii-deputativ-krimu-nepripustimo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2791825-sencov-u-pare-vklucati-do-rosijskoi-delegacii-deputativ-krimu-nepripustimo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791760-urad-vidklav-strafi-dla-evroblaheriv-do-1-sicna-2020-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791760-urad-vidklav-strafi-dla-evroblaheriv-do-1-sicna-2020-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791760-urad-vidklav-strafi-dla-evroblaheriv-do-1-sicna-2020-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792048-ni-kapitulacii-na-majdani-visunuli-pat-vimog-do-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792048-ni-kapitulacii-na-majdani-visunuli-pat-vimog-do-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792048-ni-kapitulacii-na-majdani-visunuli-pat-vimog-do-vladi.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Мовчання Кремля щодо "формули 

Штайнмаєра" викликає підозри – Гербст 

Оголошені українською стороною параметри 

проведення виборів на Донбасі можна було би 

сприймати як вирішальний крок вперед, але 

такі очікування псує мовчання Кремля, який 

публічно не підтверджує жодну з тез, 

проголошених президентом Зеленським.

 

 

"Формула Штайнмаєра" забезпечила умови 

для "нормандського" саміту – МЗС Франції 

Франція вітає погодження "формули 

Штайнмаєра", що відкрило шлях для 

проведення саміту у нормандському форматі в 

Парижі.

 

 

Меркель поки не бачить причин для зняття 

російських санкцій 

Попри певні кроки в напрямку розв’язання 

конфлікту на Донбасі, канцлер ФРН Ангела 

Меркель не вважає їх достатніми для зняття 

санкцій проти Росії..

 

Генсекретарка РЄ збирається з візитом в 

Україну 

Генеральна секретарка Ради Європи Марія 

Пейчинович-Бурич після візиту до Грузії 

планує відвідати Україну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792037-movcanna-kremla-sodo-formuli-stajnmaera-viklikae-pidozri-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792037-movcanna-kremla-sodo-formuli-stajnmaera-viklikae-pidozri-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792037-movcanna-kremla-sodo-formuli-stajnmaera-viklikae-pidozri-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792024-formula-stajnmaera-zabezpecila-umovi-dla-normandskogo-samitu-mzs-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792024-formula-stajnmaera-zabezpecila-umovi-dla-normandskogo-samitu-mzs-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792024-formula-stajnmaera-zabezpecila-umovi-dla-normandskogo-samitu-mzs-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792017-merkel-poki-ne-bacit-pricin-dla-znatta-rosijskih-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792017-merkel-poki-ne-bacit-pricin-dla-znatta-rosijskih-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2792017-merkel-poki-ne-bacit-pricin-dla-znatta-rosijskih-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791771-gensekretarka-re-zbiraetsa-z-vizitom-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791771-gensekretarka-re-zbiraetsa-z-vizitom-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791771-gensekretarka-re-zbiraetsa-z-vizitom-v-ukrainu.html


 

Вибори в Австрії. Якою буде коаліція й що з 

того Україні АНАЛІТИКА 

Партія Курца і "Зелені" святкують, ультраправі 

та соціалісти – в смутку

 

Генсек ОБСЄ: До нормалізації ситуації на 

Донбасі ще далеко 

Згода України на положення "Формули 

Штайнмаєра" є важливим кроком уперед, але 

попереду дуже багато роботи щодо 

нормалізації ситуації і створення відповідних 

умов для проведення місцевих виборів на 

Донбасі. 

 

Метою Кремля є повернення до "business as 

usual" із Заходом — польський експерт 

Метою нинішніх зовнішньополітичних зусиль 

Росії є повернення до "business as usual" 

(справи, як завжди) із Заходом, зняття санкцій 

та легалізація анексії Криму.

 

 

Івлєва радить українцям "гребти від Росії 

якнайдалі" 

Російська журналістка, фотограф і волонтерка 

Вікторія Івлєва радить українцям 

продовжувати іти обраним шляхом і 

намагатися якомога далі відірватися від Росії.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791563-vibori-v-avstrii-akou-bude-koalicia-j-so-z-togo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791563-vibori-v-avstrii-akou-bude-koalicia-j-so-z-togo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2791563-vibori-v-avstrii-akou-bude-koalicia-j-so-z-togo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791765-gensek-obse-do-normalizacii-situacii-na-donbasi-se-daleko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791765-gensek-obse-do-normalizacii-situacii-na-donbasi-se-daleko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791765-gensek-obse-do-normalizacii-situacii-na-donbasi-se-daleko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791996-metou-kremla-e-povernenna-do-business-as-usual-iz-zahodom-polskij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791996-metou-kremla-e-povernenna-do-business-as-usual-iz-zahodom-polskij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791996-metou-kremla-e-povernenna-do-business-as-usual-iz-zahodom-polskij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791946-ivleva-radit-ukraincam-grebti-vid-rosii-aknajdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791946-ivleva-radit-ukraincam-grebti-vid-rosii-aknajdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2791946-ivleva-radit-ukraincam-grebti-vid-rosii-aknajdali.html


БЕЗПЕКА 

 

У Станиці завершився перший етап 

розведення військ 

У Станиці Луганській завершився перший етап 

розведення військ, і наразі триває демонтаж 

інженерних споруд. Наступними ділянками 

розведення стануть населені пункти Золоте та 

Петрівське.

 

 

Програма Кабміну: зовнішньополітичні 

орієнтири та безпека АНАЛІТИКА 

Європейська і євроатлантична інтеграція – 

поза сумнівом, цивільний контроль в армії, 

“Ні!” – корупції в ОПК. Завдання нової 

Програми уряду

 

 

Ботоферми та спам: кіберполіція викрила 

масштабний сервіс розсилки 

Кіберполіція припинила діяльність 

масштабного сервісу для реєстрації різних 

акаунтів у месенджерах, соцмережах та 

поштових сервісах.

 

УКРАЇНА 

 

Рада ухвалила закон, що "розвантажить" 

Велику палату Верховного суду 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в 

цілому закон "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підстав 

передачі справи на розгляд Великої палати 

Верховного суду та щодо строків повернення 

адміністративних справ". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791914-u-stanici-zaversivsa-persij-etap-rozvedenna-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791914-u-stanici-zaversivsa-persij-etap-rozvedenna-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2791914-u-stanici-zaversivsa-persij-etap-rozvedenna-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791894-programa-kabminu-zovnisnopoliticni-orientiri-ta-bezpeka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791894-programa-kabminu-zovnisnopoliticni-orientiri-ta-bezpeka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791894-programa-kabminu-zovnisnopoliticni-orientiri-ta-bezpeka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2791475-botofermi-ta-spam-kiberpolicia-vkrila-masstabnij-servis-rozsilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2791475-botofermi-ta-spam-kiberpolicia-vkrila-masstabnij-servis-rozsilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2791475-botofermi-ta-spam-kiberpolicia-vkrila-masstabnij-servis-rozsilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791866-rada-uhvalila-zakon-so-rozvantazit-veliku-palatu-verhovnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791866-rada-uhvalila-zakon-so-rozvantazit-veliku-palatu-verhovnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791866-rada-uhvalila-zakon-so-rozvantazit-veliku-palatu-verhovnogo-sudu.html


 

Рада скасувала перелік заборонених до 

приватизації об'єктів 

Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує 

перелік об'єктів, що не підлягають 

приватизації.

 

 

Рада ухвалила за основу законопроєкт про 

Бюро фінрозслідувань 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт №1208-2 "Про Бюро фінансових 

розслідувань".

ЕКОНОМІКА 

 

Україна поновила імпорт електрики з Росії - 

Укренерго 

ПрАТ "НЕК "Укренерго" 1 жовтня зафіксувало 

поновлення імпорту електроенергії з 

Російської Федерації.

 

 

Дороговказ для Кабміну. Куди веде країну 

нова урядова Програма АНАЛІТИКА 

40% зростання ВВП, 24 тисячі кілометрів 

оновлених доріг, 1 мільйон нових робочих 

місць. Такими в Уряді бачать підсумки п’яти 

років своєї роботи

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791981-rada-skasuvala-perelik-zaboronenih-do-privatizacii-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791981-rada-skasuvala-perelik-zaboronenih-do-privatizacii-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791981-rada-skasuvala-perelik-zaboronenih-do-privatizacii-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792004-rada-uhvalila-za-osnovu-zakonoproekt-pro-buro-finrozsliduvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792004-rada-uhvalila-za-osnovu-zakonoproekt-pro-buro-finrozsliduvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792004-rada-uhvalila-za-osnovu-zakonoproekt-pro-buro-finrozsliduvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791884-ukraina-ponovila-import-elektriki-z-rosii-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791884-ukraina-ponovila-import-elektriki-z-rosii-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791884-ukraina-ponovila-import-elektriki-z-rosii-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791508-dorogovkaz-dla-kabminu-kudi-vede-krainu-nova-uradova-programa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791508-dorogovkaz-dla-kabminu-kudi-vede-krainu-nova-uradova-programa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2791508-dorogovkaz-dla-kabminu-kudi-vede-krainu-nova-uradova-programa.html


 

Україна не випадає з графіка переговорів із 

МВФ - Маркарова 

Українська влада «не випадає з нормального 

графіку» переговорів з Міжнародним 

валютним фондом.

 

 

Міненерго напрацьовує технічні рішення на 

випадок зупинки транзиту газу 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 

спільно з НАК "Нафтогаз України" 

відпрацьовує технічні рішення щодо 

газопостачання у разі зупинки транзиту 

російського газу. 

 

 

Forex Club назвав "коридор" для гривні у 

жовтні 

У жовтні курс долара перебуватиме у діапазоні 

24-25 грн, євро - 25,5-27,5 грн за євро.

 

 

Завдяки Укрзалізниці на будівництві КПВВ 

зекономлять третину коштів - Криклій 

Завдяки передачі функцій замовника з 

будівництва КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на 

адмінмежі з АР Крим Укрзалізниці буде 

зекономлено близько 30-35 відсотків коштів.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792034-ukraina-ne-vipadae-z-grafika-peregovoriv-iz-mvf-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792034-ukraina-ne-vipadae-z-grafika-peregovoriv-iz-mvf-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792034-ukraina-ne-vipadae-z-grafika-peregovoriv-iz-mvf-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791950-minenergo-napracovue-tehnicni-risenna-na-vipadok-zupinki-tranzitu-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791950-minenergo-napracovue-tehnicni-risenna-na-vipadok-zupinki-tranzitu-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791950-minenergo-napracovue-tehnicni-risenna-na-vipadok-zupinki-tranzitu-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791944-forex-club-nazvav-koridor-dla-grivni-u-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791944-forex-club-nazvav-koridor-dla-grivni-u-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2791944-forex-club-nazvav-koridor-dla-grivni-u-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792001-zavdaki-ukrzaliznici-na-budivnictvi-kpvv-zekonomlat-tretinu-kostiv-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792001-zavdaki-ukrzaliznici-na-budivnictvi-kpvv-zekonomlat-tretinu-kostiv-kriklij.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Захист оскаржуватиме вирок блогеру 

Мемедемінову 

Захист громадянського журналіста Нарімана 

Мемедемінова має намір оскаржити вирок у 

вигляді позбавлення волі на строк 2,5 роки, 

винесений у середу Південним військовим 

окружним судом Ростова-на-Дону.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Переважна більшість українців хочуть миру 

на умовах Києва, а не Москви АНАЛІТИКА 

А що думають пересічні громадяни України 

про формулу Штайнмаєра? Як вони 

реагуватимуть на ті чи інші кроки влади?

 

 

Підписаний ―Штайнмаєр‖: суспільство 

вимагає відповідей — президент заспокоює 

АНАЛІТИКА 

Одне із ключових на сьогодні питань: як надалі 

розвиватимуться події?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

SkyUp з листопада літатиме зі Львова до 

Парижа 

Український лоукостер SkyUp Airlines з 

листопада запускає рейси зі Львова до столиці 

Франції. 
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У Карпатському заповіднику заборонили 

рок-концерт Familia Perkalaba 

У Карпатському біосферному заповіднику 

заборонили рок-концерт гурту Familia 

Perkalaba через сезон тиші. 

 

Окупанти в Криму продовжують знищувати 

Ханський палац своєю "реставрацією" 

Окупаційна влада в Криму продовжує 

порушувати норми міжнародного 

гуманітарного права - проводити незаконні 

археологічні дослідження, вивозити музейні 

предмети, проводити перебудови, що 

призводять до втрати автентичності пам'яток. 

 

Львівщина кличе на фестиваль сиру й вина 

У Винниках на Львівщині цими вихідними, 5-6 

жовтня, відбудеться традиційний фестиваль 

сиру і вина за участю майстрів із різних 

областей України.

 

Вийшов трейлер молодіжної комедії 

―Халепа на 5 Baksiv‖ ВІДЕО 

Державне агентство України з питань кіно 

презентувало трейлер молодіжної комедії 

“Халепа на 5 Baksiv”.
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