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ТОП 

 

"Квартал 95" про скандальний номер: Це 

гостра політична сатира 

Артисти студії "Квартал 95" заявили, що 

колектив хору імені Верьовки не брав участі в 

написанні пісні про підпал будинку ексголови 

Нацбанку Валерії Гонтаревої, та висловили 

жаль, що колектив хору "незаслужено 

піддається інформаційній атаці".

 

 

Керівник хору Верьовки про виступ у ―95 

кварталі‖: Мені незручно, ми просто 

повелися 

Генеральний директор – художній керівник 

Національного заслуженого академічного 

українського народного хору ім. Г.Верьовки 

Зеновій Корінець каже, що йому незручно за 

виступ хору в “95 кварталі”, де актори 

поглузували з Валерії Гонтаревої і з того, що в 

неї згорів будинок.
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Зеленський зустрівся з прем'єром Японії Абе 

Президент України Володимир Зеленський, 

який перебуває із робочим візитом в Японії, 

провів зустріч з прем'єр-міністром країни 

Сіндзо Абе.

 

 

Гладковський вийшов із СІЗО під заставу у 

10 мільйонів   

Колишній перший заступник секретаря РНБО 

Олег Гладковський вийшов із СІЗО під заставу.

 

 

Шоумен Сивохо заявив, що його 

призначили радником секретаря РНБО 

Шоумен Сергій Сивохо заявив, що його 

призначили радником секретаря Ради 

національної безпеки і оборони з питань 

реінтеграції і відновлення Донбасу.

  

 

У вертолітній аварії на Полтавщині загинув 

ексміністр Тарас Кутовий 

Колишній міністр аграрної політики Тарас 

Кутовий загинув під час падіння вертольота у 

Полтавській області.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Візит Столтенберга до України 

розпочнеться з Одеси 

Керівництво НАТО на чолі з генеральним 

секретарем Єнсом Столтенбергом відвідає 

Україну наступного тижня. Візит делегації 

розпочнеться з Одеси, в порти якої зайдуть 

чотири судна Альянсу.

 

 

Україна зацікавлена у продовженні безвізу з 

Японією — Зеленський 

Україна зацікавлена у продовженні розгляду 

Японією питання щодо безвізового режиму для 

українців, особливо напередодні Олімпійських 

ігор-2020, які відбуватимуться в Токіо.

 

 

Кулеба розповів про "фокус" відносин 

Україна-НАТО 

Рух України до повноцінного членства в ЄС та 

НАТО триває і він є незмінним.

 

 

МН17: нове пропагандистське ―кіно‖ росіян 

Як військові Малайзії таємно їздили в ДНР і 

вивозили "чорні скриньки"
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Путін ―працевлаштував‖ Вишинського 

Президент РФ Володимир Путін зробив значні 

зміни в раді з прав людини при президентові 

Росії, в тому числі включив до її складу 

керівника «РІА Новини Україна» Кирила 

Вишинського, якого раніше звинувачували в 

Україні в державній зраді.

 

БЕЗПЕКА 

 

Комітет з прав людини вперше проведе 

п’ятиденне виїзне засідання на Донбасі 

Парламентський Комітет з питань прав 

людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій вперше проведе 

п’ятиденне виїзне засідання на Донбасі.

 

 

Над Україною в повітрі ―зашкалює‖ чадний 

газ 

Концентрація чадного газу (СО) підвищена над 

всією Лівобережною частиною України.

 

Безпека риболовних суден: Україна готова 

приєднатися до Кейптаунської угоди 

Україна готова приєднатися до Кейптаунської 

угоди 2012 Міжнародної морської організації 

(ІМО) із безпеки риболовних суден.
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УКРАЇНА 

 

Бородянський про скандальний номер ―95 

кварталу‖: Це зловтіха, яку треба присікати 

Міністр культури, молоді та спорту Володимир 

Бородянський вважає, що публічне 

висміювання особистих трагедій людей на 

зразок підпалу будинку колишньої голови 

Національного банку України Валерії 

Гонтаревої є моделлю поведінки, яку варто 

присікати.

 

 

Президент підписав закон про захист права 

власності 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав Закон "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту 

права власності".

 

Сварки уряду і ―Слуги народу‖ є лише у 

головах окремих "товаріщей" в інтернеті — 

Гончарук 

Сварки між Кабінетом міністрів та деякими 

парламентськими фракціями і групами існують 

лише в окремих ЗМІ, насправді ж взаємодія 

відбувається конструктивно.

 

 

"Браво!": Коломойський відреагував на 

номер 95 кварталу "Горіла хата" 

Український бізнесмен Ігор Коломойський 

заявив, що йому «дуже сподобався» номер 

студії «Кварталу 95» про підпал будинку 

колишньої голови Національного банку 

України Валерії Гонтаревої.
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Рябошапка створив департамент ГПУ зі 

справ Майдану 

В Генпрокуратурі створено Департамент 

процесуального керівництва у кримінальних 

провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку 

із масовими протестами у 2013 - 2014 роках.

 

 

Україна має три місяці, щоб оскаржити 

рішення ЄСПЛ про люстрацію - експерт 

Рішення Європейський суд з прав людини 

щодо люстрації українських чиновників ще не 

діє, і Україна має три місяці для його 

оскарження.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Японія з 2014 року надала Україні $1,8 

мільярда допомоги 

Із 2014 року надала Україні 1,8 млрд доларів 

фінансової підтримки. 

 

Гончарук роз’яснив ситуацію з тютюновою 

фабрикою у Прилуках 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

планує цього тижня провести зустріч з 

представниками тютюнових компаній в 

Україні.
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Про повну зупинку тютюнової фабрики не 

йдеться — мер Прилук 

У разі підписання Президентом України 

проголосованих поправок до закону №1049 

про держрегулювання торгових надбавок на 

тютюнові вироби, фабрика АТ "В.А.Т.-

Прилуки" скоротить виробництво на 25% і 

перейде з випуску сигарет на виготовлення 

фільтрів до них. 

 

 

У Лисичанську - надзвичайна ситуація 

через відключення водоканалу від світла 

У місті Лисичанськ на Луганщині комісія з 

питань надзвичайних ситуацій визнала, що 

повне обмеження постачання електроенергії на 

об’єкти Лисичанськводоканалу призвело до 

виникнення надзвичайної ситуації державного 

рівня.

 

 

Голова НБУ став найкращим банкіром за 

версією GlobalMarkets 

Голова Національного банку Яків Смолій 

отримав нагороду "Центробанкір року у 

Центральній та Східній Європі" у 2019 році від 

міжнародної газети GlobalMarkets.

 

 

МВФ хоче визначеності: або Україна - 

олігархічна держава, або вона йде шляхом 

реформ - Катерина Рожкова, перший 

заступник голови НБУ (ІНТЕРВ'Ю) 

Двічі на рік у Вашингтоні чи, зрідка, у іншому 

куточку планети ( як от нещодавно на Балі, а 

наступного року - у Марокко) проходять збори 

МВФ і Світового банку, на які збираються 

міністри економіки, фінансів, глави 

центробанків країн-членів.
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Укравтодор будуватиме міст у Запоріжжі 

спільно з китайською компанією 

Державне агентство автомобільних доріг 

України (Укравтодор) та китайська компанія 

China Road and Bridge Corporation (СRВС) 

домовились про спільну реалізацію проєкту 

будівництва мостового переходу через річку 

Дніпро в Запоріжжі. 

 

В Україні запрацював Кодекс із процедур 

банкрутства 

З 21 жовтня 2019 року вводиться в дію Кодекс 

України з процедур банкрутства, який набув 

чинності 21 квітня 2019 року.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Раді Європи на контролі 566 рішень 

ЄСПЛ щодо України 

Відносно держави Україна у Комітеті міністрів 

Ради Європи перебуває на контролі щодо 

виконання 566 рішень Європейського суду з 

прав людини.

 

 

Кримські активісти відвідали родину 

заарештованого Приходька 

Кримськотатарські активісти в окупованому 

Криму відвідали сім'ю арештованого українця 

Олега Приходько.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Гонтарева каже, що ПриватБанк був 

пірамідою, гіршою за "МММ" 

Ексголова Нацбанку України Валерія 

Гонтарева вважає "театром абсурду" заяву 

бізнесмена Ігоря Коломойського про намір 

отримати 2 млрд дол. компенсації за 

націоналізацію ПриватБанку.

 

Окружний адмінсуд узявся за справу 

―Кличко vs Богдан‖ 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відкрив провадження у справі за позовом 

Київського міського голови Віталія Кличка до 

керівника Офісу Президента України Андрія 

Богдана.

 

 

Суд зобов'язав ГПУ поновити справу про 

можливе втручання НАБУ у вибори США 

Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру 

відновити справу про можливе втручання 

НАБУ в президентські вибори в США.

 

 

У Києві таксист збив доньку президента 

Федерації фехтування України 

У Києві водій таксі "Uklon" збив доньку 

президента Федерації фехтування України 

Вадима Гутцайта.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2803138-gontareva-kaze-so-privatbank-buv-piramidou-girsou-za-mmm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2803138-gontareva-kaze-so-privatbank-buv-piramidou-girsou-za-mmm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2803138-gontareva-kaze-so-privatbank-buv-piramidou-girsou-za-mmm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2803071-okruznij-adminsud-vzavsa-za-spravu-klicko-vs-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2803071-okruznij-adminsud-vzavsa-za-spravu-klicko-vs-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2803071-okruznij-adminsud-vzavsa-za-spravu-klicko-vs-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2803093-sud-zobovazav-gpu-ponoviti-spravu-pro-mozlive-vtrucanna-nabu-u-vibori-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2803093-sud-zobovazav-gpu-ponoviti-spravu-pro-mozlive-vtrucanna-nabu-u-vibori-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2803093-sud-zobovazav-gpu-ponoviti-spravu-pro-mozlive-vtrucanna-nabu-u-vibori-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2803274-u-kievi-taksist-zbiv-donku-prezidenta-federacii-fehtuvanna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2803274-u-kievi-taksist-zbiv-donku-prezidenta-federacii-fehtuvanna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2803274-u-kievi-taksist-zbiv-donku-prezidenta-federacii-fehtuvanna-ukraini.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Палала» хата Гонтарєвої, а згоріла 

репутація Хору ім. Верьовки АНАЛІТИКА 

Про те, як почувають себе нині колектив і 

керівництво всесвітньовідомого Хору, а також 

про ціну несмаку

 

 

«Тиск Трампа на Україну» чи «послуга за 

послугу»? 

Розкритикувати постраждалого, аби 

вигородити звинувачуваного - новий тренд 

американських коментаторів

 

Люстрація не може використовуватися як 

засіб покарання або помсти - Павло 

Пушкар, співробітник секретаріату РЄ, 

кандидат на обрання суддею ЄСПЛ 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Минулого тижня держава Україна попередньо програла 
в Європейському суді з прав людини справу, яка 
стосувалася правомірності звільнення з державної 
служби п'ятьох заявників за ухваленим у 2014 році 
законом «Про очищення влади» (люстрацію).

 

 

Криза чи ―хвороба зростання‖: чим 

пояснити зміни у владній команді 

Аналізуємо ймовірні причини швидкої зміни 

чиновників, які ледь пропрацювали у владі 

символічні “100 днів”
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СУСПІЛЬСТВО 

 

"Хор Верьовки намилив собі мотузку": 

соцмережі обурилися номером "95 

кварталу" (ОГЛЯД) 

Пісня "Горіла хата" про підпал будинку Валерії 

Гонтаревої викликала хвилю негативної реакції 

у соцмережах.

 

 

На Закарпатті вперше за 10 років виявили 

дифтерію 

В Ужгороді виявлено перший за 10 років 

випадок захворювання на дифтерію.

 

 

Українсько-швейцарський фільм ―Забуті‖ 

отримав відзнаку Варшавського кінофесту 

Українсько-швейцарський художній фільм 

“Забуті” режисерки Дарії Онищенко отримав 

спеціальну відзнаку (special mention) від журі 

35-го Варшавського кінофестивалю.

 

Український фільм «Додому» демонструють 

на Босфорському кінофестивалі 

Український фільм «Додому» (Evge), який у 

лонг-листі премії «Оскар», демонструють на 7-

му Міжнародному Босфорському 

кінофестивалі в Стамбулі (Туреччина).
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