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ТОП
Росія має вивести військову техніку та
найманців з України – ЄС (ЗАЯВА)
Європейський Союз вітає непохитну відданість
керівництва України до мирного врегулювання
конфлікту на Донбасі та закликає Росію та
підтримувані нею збройні формування діяти
аналогічним чином.

МВФ готує для України програму на
наступні три роки
Нова програма МВФ для України у форматі
розширеного фінансування (EFF) розрахована
на три роки і буде спрямована на збереження
макроекономічної стабільності та
запровадження глибоких структурних реформ.

Рада ухвалила у першому читанні проєкт
держбюджету-2020
Верховна Рада ухвалила в першому читанні
законопроєкт "Про Державний бюджет
України на 2020 рік" (№2000).

Гладковському повідомили про підозру
Колишньому першому заступнику секретаря
Ради національної безпеки та оборони Олегу
Гладковському повідомили про підозру.

Жовтогарячі вихідні: "Ульянфест" та
остання виставка Марчука АФІША
Насолоджуємося "Бабиним літом" на повну:
концерти, фестивалі, вечірки та виставки.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна вимагає від Росії пояснень щодо
"перепису населення" на Донбасі
Україна вимагає від Росії пояснень щодо
проведення так званого "перепису населення"
на тимчасово окупованих районах Донецької
та Луганської областей.

Євросоюз не визнає російські паспорти на
Донбасі
Європейський Союз не визнає видані владою
РФ за спрощеною процедурою російської
паспорти українським громадянам на
окупованому Донбасі і закликає так робити усі
країни-учасниці ОБСЄ.

Бізнесмен Кислін заявив, що не зустрічався
із Зеленським у США
Американський бізнесмен українського
походження Сем Кислін стверджує, що не
зустрічався із Президентом України
Володимиром Зеленським під час його візиту
до США.

Пєкло прогнозує, якими будуть відносини з
Україною після виборів у Польщі
Польсько-українські відносини після другої
поспіль перемоги на парламентських виборах в
РП партії “Право і Справедливість” (PiS)
характеризуватимуться продовженням
політики останніх чотирьох років і
концентруватимуться на економічній
співпраці.
Україна передала Туреччині головування у
Чорноморському Форумі
На зустрічі керівників прикордонних та
берегових охорон країн Чорного моря, який
розпочав роботу в Анталії, голова
Держприкордонслужби України Сергій
Дейнеко офіційно передав головування у
Форумі турецькій стороні та ініціював
створення нової робочої групи.

Зеркаль поговорила з новим послом Греції
про підтримку суверенітету України
Заступник міністра закордонних справ України
з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль
обговорила з новопризначеним послом
Грецької Республіки в Україні Васіліосом
Борновасом питання підтримки України та
співпрацю.

Епіфаній із делегацією ПЦУ прибув до США
Митрополит Київський і всієї України
Епіфаній перебуває з візитом у Сполучених
Штатах Америки.

В Аммані відкрили Меморіал пам’яті
захисників України ФОТО
Меморіал пам’яті захисників України
відкрився у Посольстві України в Йорданії.

БЕЗПЕКА
Росія готує війська до широкомасштабної
агресії проти України - Генштаб
Російська Федерація готується до проведення
широкомасштабної воєнної агресії проти
України не лише по лінії зіткнення, а по всій
лінії кордону.

У Криклія вважають, що треба повернутися
до питання "азовського" пакету санкцій
Чергова ескалація в Керченській протоці,
пов'язана зі збільшенням затримки суден в
Керченській протоці з боку Росії, має знову
активізувати питання про "азовський" пакет
санкцій проти російських портів.

Завод у ―ЛНР‖ постачав до Росії
комплектуючі для військових літаків – СБУ
(ФОТО)
Контррозвідники СБУ викрили схему
постачання продукції військового призначення
з підприємства, що розташоване на тимчасово
окупованій території Луганщини, для
Міноборони РФ.

УКРАЇНА
Тимошенко заявляє, що у бюджет заклали
стару систему тарифів і зменшення субсидій
У проєкті державного бюджету на 2020 рік
закладено стару систему тарифів і зменшення
субсидій. А також немає підтримки політики з
охорони здоров'я.

У Раді створили міжфракційне об'єднання
"Кубань"
Олексій Гончаренко очолив у парламенті
новостворене міжфракційне об'єднання
"Кубань"

Росія вдає поступливість на переговорах з
Україною, щоб скасувати санкції —
Яременко
Україна може рекомендувати своїм делегаціям
не вживати термін "збройна агресія Росії" в
документах і проєктах рішень міжнародних
організацій за умови повернення в'язнів
Кремля, військових кораблів, скасування
заборони Меджлісу та допуску в Крим місії
ОБСЄ.
Угорці Закарпаття образилися через заяву
голови ОДА
Товариство угорської культури Закарпаття
(КМКС) вважає образою для місцевої громади
слова голови Закарпатської ОДА Ігоря
Бондаренка про те, що вони є "українцями
угорського походження".

"Євросолідарність" закидає телеканалу
"1+1" використання методів пропаганди РФ
Політична партія "Європейська солідарність"
звинувачує телеканал "1+1" у політичній
заангажованості, порушенні стандартів
свободи слова і використанні методів
російської пропаганди.

ЕКОНОМІКА
Відокремлення ГТС від Нафтогазу:
законопроєкт пройшов перше читання Ради
Верховна Рада схвалила у першому читанні
проєкт закону "Про внесення змін до деяких
законів України у зв'язку з відокремленням
діяльності з транспортування природного
газу".

Вітренко сказав, що саме може ―збити‖ ціну
на імпортний газ до 20%
Ціна на імпортний газ може бути нижчою для
України на 20%, якщо Газпром виконуватиме
європейські правила.

ЄБРР цьогоріч вклав в економіку України
понад мільярд євро
Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР) у 2019 році інвестував в Україну
більше 1 мільярда євро.

Укрзалізницю повернули в управління
Мінінфраструктури
Кабінет міністрів України повернув до сфери
управління Міністерства інфраструктури
України АТ "Укрзалізниця".

Укрзалізниця має намір придбати
локомотиви китайської компанії
Укрзалізниця (УЗ) зацікавлена у
співробітництві з китайським виробником
локомотивів CRRC для оновлення тягового
рухомого складу.

British American Tobacco зупинила фабрику
в Прилуках
Тютюнова компанія British American Tobacco
на невизначений термін зупинила своє
виробництво у Прилуках Чернігівської області.

Милованов вважає проєкт "Слуги народу"
добрим для покупців землі і поганим для
продавців
Відстрочка доступу іноземців до ринку землі
до 2024 року, що передбачено законопроєктом
про ринок землі, який підтримав аграрний
комітет ВР, є доброю для покупців землі і
поганою для продавців.

Польські підприємства цікавлять інвестиції
в економіку Житомирщини - форум
На Житомирщині працюють 24 підприємства з
польськими інвестиціями і в майбутньому їх
кількість планують збільшити.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Україна вимагає від РФ звільнити
арештованого у Криму активіста Приходька
РФ має припинити поповнювати свій список
українських політичних в'язнів і звільнити їх
усіх, включаючи незаконного арештованого
днями в окупованому Криму активіста Олега
Приходька.

ЮНІСЕФ відправив 14 тонн гумдопомоги в
окупований Донбас
Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) направив на
тимчасово окуповану територію Донбасу 2
вантажівки гуманітарної допомоги.

Повернутися на деокупований Донбас готові
40% переселенців
40% вимушених переселенців, що проживають
у місцях компактного проживання, готові
повернутись на місце постійного проживання
за гарантій безпеки та відновлення української
влади на непідконтрольних територіях.

ПРАВОПОРЯДОК
Апеляційний суд залишив Пашинського під
арештом
Апеляційний суд Києва залишив у силі
рішення Печерського райсуду Києва про
обрання запобіжного заходу народному
депутату кількох попередніх скликань Сергію
Пашинському.

Справа Гладковського: корпорація
"Богдан" спростовує завищену ціну на авто
для армії
У компанії "Богдан Моторс" спростовують
оприлюднену в ЗМІ інформацію щодо
завищеної ціни автомобілів "Богдан-63172", які
постачалися в рамках Державного оборонного
замовлення.

Стрілянина у Дніпрі: затримали
підозрюваного у вбивстві
За вчинення умисного вбивства в місті Дніпро
поліція затримала 30-річного чоловіка.

На Майдані почали демонтаж скандальної
"шпаківні" на будинку
Незаконну надбудову на будинку на вулиці
Софіївській, 1, в центрі Києва почали
демонтувати.

ГПУ порушила справу за розтрату 17
мільйонів у Держприкордонслужбі
Генеральна прокуратура України
зареєструвала кримінальне провадження за
фактом безпідставного витрачання бюджетних
коштів на суму 17 млн грн в Державній
прикордонній службі.

ЕКСКЛЮЗИВ
50 відтінків держави в смартфоні
АНАЛІТИКА
Ліс, метро та залізниця у смартфоні українця
вже є, не вистачає дрібної "детальки" –
стабільного інтернету

Поновлення на топпосадах через суди:
захист прав чи дестабілізація країни
АНАЛІТИКА
Аналізуємо ситуацію на прикладі Станіслава
Шевчука, коли в окружному адмінсуді столиці
вирішили “поставити на місце”...
Конституційний суд

Нацпарки зблизька: заповідна Ужанська
Верховина АНАЛІТИКА
Ужанський нацпарк із унікальним списком
туристичних принад майже не має українських
відвідувачів.

СУСПІЛЬСТВО
Бородянський пояснив, як працюватиме
закон про кешрібейти за зйомки кіно в
Україні
Підписаний Президентом закон про зміни до
закону щодо державної підтримки
кінематографії в Україні передбачає
відшкодування для іноземців, які знімають
кіно в Україні

Кабмін запустив проєкт ―виведення із тіні‖
алкоголю та тютюну
У Кабінеті міністрів України розпочали
працювати над проєктом щодо детінізації
алкоголю та тютюну.

Італійський лоукостер відкриє 5 нових
маршрутів з України
Італійська авіакомпанія Ernest Airlines
найближчим часом відкриє 5 нових маршрутів,
які поєднають Україну з Італією.

На ринку праці Києва зростає зайнятість та
скорочується безробіття - служба зайнятості
На ринку праці Києва спостерігаються
позитивні тенденції щодо зростання зайнятості
та скорочення безробіття.

Україна закликає бойкотувати показ у
Стамбулі пропагандистського кіно РФ про
Донбас
Українські дипломати засудили можливий
показ 18 жовтня у стамбульському кінотеатрі
російського пропагандистського фільму
"Донбас.Окраїна" Рената Давлетьярова та
закликали його бойкотувати.

У Кишиневі пройдуть Дні нового
українського кіно
Дні нового українського кіно відбудуться у
Кишиневі 5-7 листопада.
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