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ТОП
Рада ухвалила закон про перезапуск судової
реформи
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення
змін до деяких законів України щодо
діяльності органів суддівського врядування".

Зеленський - про розведення сил у
Петрівському і Золотому: Чекаємо сім днів
―тиші‖
Президент Володимир Зеленський запевнив,
що розведення сил і засобів у Петрівському і
Золотому не відбудеться, поки не буде
дотримано сім днів “тиші”, зафіксованих
місією ОБСЄ.

Новий порядок перетину лінії розмежування
на Донбасі відклали на місяць
Уряд ухвалив рішення відтермінувати на
місяць вступ у дію постанови «Про
затвердження порядку в’їзду осіб, переміщення
товарів на тимчасово окуповані території у
Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб,
переміщення товарів з таких територій».

МВФ вивів Україну з групи СНД —
Маркарова
Міжнародний валютний фонд запровадив нову
економічну класифікацію країн, відповідно до
якої Україна входить до групи Emerging and
Developing Europe (Європа, що розвивається), а
групу СНД, в якій вона перебувала раніше,
ліквідовано.
Рада ухвалила закон про покарання
депутатів-прогульників
Верховна Рада ухвалила закон про покарання
депутатів за пропуски без поважних причин
пленарних засідань або засідань комітетів.

КСУ не дозволив повернутися Шевчуку
Колишній голова Конституційного суду
Станіслав Шевчук, якого Окружний адмінсуд
Києва поновив на посаді, наразі не може
повернутися до виконання своїх обов’язків.

Ми
проводимо
аудит
кримінальних
проваджень,
зокрема,
щодо
вбивств
Катерини Гандзюк і Павла Шеремета Віталій Касько (ІНТЕРВЮ)
У вересні у Генпрокуратуру повернувся
Віталій Касько. У відомстві він людина не
нова. У 2014 році на посаді заступника
Генпрокурора курував напрямок міжнародної
співпраці і повернення активів колишніх …

УКРАЇНА І СВІТ
Київ і Рига співпрацюватимуть у
поверненні активів українських
ексчиновників
Україна та Латвія налаштовані на активну
двосторонню співпрацю у питанні повернення
активів колишніх українських
високопосадовців, які були незаконно виведені
до латвійських банків.

ЮНЕСКО на рік продовжила моніторинг в
окупованому Криму
ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в
анексованому Криму і в 2020 році.

Катарська компанія зацікавлена
інвестувати в українські відновлювані
джерела енергії
Міністр енергетики та захисту довкілля
Олексій Оржель обговорив із представниками
катарської делегації можливість інвестування у
відновлювані джерела енергії (ВДЕ).

Політика щодо Криму не змінилася - посол
Туреччини
Політика Туреччини щодо незаконної анексії
Росією українського Криму не змінилася,
країна підтримує територіальну цілісність
України.

УКРАЇНА
Зеленський розповів, як збирається
повертати активи українських
ексчиновників з Латвії
Президент Володимир Зеленський розказав
про створення спільної українсько-латвійської
комісії з юридичних питань, яка крім іншого
займатиметься тим, аби повернути в Україну
арештовані в Латвії кошти українських
експосадовців, незаконно виведені до
латвійських банків.
Президент підписав закон про
перезавантаження НАЗК
Володимир Зеленський підписав закон "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення ефективності
інституційного механізму запобігання
корупції".

Абромавичус призначив собі ще двох
заступників
Гендиректор ДК “Укроборонпром” Айварас
Абромавичус призначив двох заступників
гендиректора - з правових питань та з
маркетингу і збуту, а також директора
фінансово-економічного департаменту
концерну.

Депутатку зі "Слуги народу" призначили
представником Ради у КСУ
Верховна Рада призначила народну депутатку
із фракції "Слуга народу" Ольгу Совгирю
постійним представником парламенту в
Конституційному Суді.

Україна має абстрагуватися від
американської політики — експерт
І республіканці, і демократи активно
використовуватимуть будь-яку заяву від
України щодо «тиску Трампа» у своїх цілях.

У Фірташа заперечують, що він зустрічався
з Джуліані у Відні
В офісі українського бізнесмена Дмитра
Фірташа заперечили його зустріч у Відні
наприкінці минулого тижня з адвокатом
президента США Руді Джуліані.

"Слуга народу" може до кінця року внести
до ВР законопроєкт про референдум
Фракція партії "Слуга народу" планує до кінця
2019 року зареєструвати у Верховній Раді
законопроєкт щодо народовладдя, який,
передбачатиме і процедуру проведення
референдуму.

ЕКОНОМІКА
У Раді зареєстрували чотири законопроєкти
про зміни на ринку електроенергії
Верховна Рада 15 жовтня зареєструвала чотири
законопроєкти про внесення зміни до Закону
України "Про ринок електричної енергії".

Президент підписав закон про "спліт"
Президент України Володимир Зеленський
підписав закон "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо удосконалення
функцій із державного регулювання ринків
фінансових послуг".

Кабмін утворив комісію з питань захисту
бізнесу
Кабінет міністрів ухвалив рішення про
створення комісії з питань захисту бізнесу.

У Нафтогазі пояснили, коли споживачі
зможуть скористатися газовим запасом
Споживачі, які придбали "Газовий запас" від
НАК "Нафтогаз України" на зиму, у жовтні не
зможуть ним скористатися, бо регульована
ціна на цей місяць є нижчою.

Мікрокредитування в Україні демонструє
стале зростання - експерт
В Україні спостерігається стале зростання
ключових показників розвитку
мікрофінансових організацій (МФО).

Уряд повернув державі Калуську ТЕЦ
Калуська ТЕЦ, що була передана попереднім
урядом у власність місцевої громади,
повернута державі.

Зміни у закупівлях Укроборонпрому: від 25
тисяч - обов’язково через Prozorro
Державний концерн “Укроборонпром”
прийняв нове положення про допорогові
закупівлі, згідно з яким закупівлі від 25 тис.
грн обов’язково проводитимуться через
Prozorro.

Держлісагентство запускає інтерактивну
карту лісових рубок
Пілотний проект графічного онлайнвідображення лісових рубок в Україні запускає
Державне агентство лісових ресурсів України.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Сущенко позиватиметься до Росії у ЄСПЛ
(ФОТО)
Колишній політв'язень Кремля, журналіст
Укрінформу Роман Сущенко позиватиметься
до Російської Федерації у Європейський суд з
прав людини.

Моніторингова місія ООН назвала головну
загрозу для журналістів в Україні
Моніторингова місія ООН з прав людини в
Україні вважає, що основною загрозою для
безпеки журналістів в Україні є безкарність
осіб, що скоїли злочини проти представників
преси.

Голодування Шумкова: Денісова
звернулася до Москалькової
Український омбудсмен Людмила Денісова
звернулася до уповноваженої з прав людини
РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для
відновлення прав українського політв'язня
Олександра Шумкова у російській колонії.

Прокуратура випустили збірку про
порушення прав людини в окупованому
Криму
Прокуратура АР Крим підготувала перший
інформаційний збірник про порушення прав
людини на тимчасово окупованомуРосією
півострові.

ПРАВОПОРЯДОК
Зеленський підписав закон щодо
розвантаження роботи Великої палати
Верховного суду
Президент України Володимир Зеленський
підписав 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».
Суд розблокував приватизацію Центренерго
Суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів
ПАТ «Центренерго» на ухвалу Господарського
суду міста Києва про закриття справи про
банкрутство цього акціонерного товариства.

Порошенко назвав закон про перезапуск
судової реформи "атакою" на систему
Експрезидент Петро Порошенко вважає закон
"Про внесення змін до деяких законів України
щодо діяльності органів суддівського
врядування", ухвалений сьогодні, "атакою" на
судову систему України.

ЕКСКЛЮЗИВ
Кадрові перестановки в УДО: призначили
невідомо за що, звільнили - теж
Сергій Рудь замінив на цій посаді “кіборга”
Олексія Оцерклевича. Подробиць дуже мало.
Що ж, охорона – справа не публічна…

Трамп – Україна: Тиснув чи не тиснув?
За часи незалежності Київ пізнав чимало
всіляких тисків – як негативних, так і
позитивних

Обіцянку щодо боротьби з контрабандою
уже виконую: за 3 місяці надходження з
митниці зросли до 700 млн грн - Ігор
Бондаренко, голова Закарпатської ОДА
(ІНТЕРВ'Ю)
За представленням голови Закарпатської ОДА Ігоря
Бондаренка мала нагоду спостерігати уся країна —
воно відбулося під час скандальної наради президента
Зеленського
на
Закарпатській
митниці.

СУСПІЛЬСТВО
Влада звітує про готовність країни до зими.
Але є винятки АНАЛІТИКА
Аналізуємо повідомлення щодо готовності
(неготовності) регіонів і окремих населених
пунктів України до опалювального сезону
2019-2020

Washington Post писатиме Kyiv, але не у
випадку "котлети по-київськи"
Американське видання The Washington Post
переходить на написання назви столиці
України англійською мовою у правильній
транскрипції - Kyiv.

Стартував національний відбір на
Євробачення-2020
Суспільне та СТБ розпочинають національний
відбір на міжнародний пісенний конкурс
"Євробачення-2020".

Беркут повертається. Кіно дня
Враження, викликані прокатною кінострічкою,
що стала новим кроком до інтеграції
українського кінематографа у світовий

На Франкфуртському книжковому ярмарку
відкрився український стенд ФОТО, ВІДЕО
Український національний стенд за 5 років, що
він є на Франкфуртському книжковому
ярмарку, пройшов шлях до солідного
представництва.

На Херсощині створили першу в Україні
віртуальну екскурсію
На Херсонщині відзняли першу в Україні
віртуальну екскурсію.
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