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ТОП 

 

Врегулювання на Донбасі: Генсек ООН хоче 

переконати Київ і Москву "використати 

момент" 

Після обміну полоненими між Україною та РФ, 

генеральний секретар ООН планує 

використати свій вплив, аби переконати 

сторони скористатися моментом позитивної 

динаміки для врегулювання конфлікту.

 

 

США в ОБСЄ закликають Москву 

звільнити решту українських політв’язнів 

Постійний представник США при ОБСЄ 

Джеймс Гілмор високо оцінив взаємне 

звільнення Україною і Росією утримуваних 

осіб та закликав РФ звільнити решту незаконно 

утримуваних українців.
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ЄС не визнає російських "виборів" в 

окупованому Криму 

Європейський Союз не визнає результати 

місцевих російських "виборів", проведених на 

окупованому Кримському півострові 8 

вересня.

 

Газові переговори між Єврокомісією, 

Україною та РФ можуть пройти 19 вересня 

Тристоронні газові переговори між 

Єврокомісією, Україною та Росією можуть 

відбутися 19 вересня у Брюсселі.

 

Ексзаступник Кличка став заступником 

міністра фінансів 

Кабінет міністрів своїм рішенням затвердив 

Геннадія Пліса на посаді заступника міністра 

фінансів, який займатиметься питаннями 

фінансування оборони, правоохоронних 

органів і державної безпеки. 

 

Враження від обміну не мають спонукати 

ЄС послабити санкції проти РФ — Кулеба 

Наскільки б емоційними і видатними не були 

події, пов’язані із обміном ув’язненими між 

Україною і Росією, їх емоційна складова не 

повинна призвести до хибних висновків та до 

послаблення санкцій ЄС проти Росії.
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Герус заявляє про зниження ціни на газ для 

населення з вересня 

Голова Комітету ВР з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг Андрій Герус 

заявив, що з вересня буде знижено ціну на газ 

на 115 грн за 1000 кубометрів.

 

У Міноборони розповіли про стан здоров'я 

звільнених з полону моряків 

Стан здоров’я військових моряків, звільнених з 

полону РФ 7 вересня, задовільний, проведено 

необхідне обстеження та призначено поетапне 

лікування.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Берлін не визнає російські "вибори" в 

окупованому Криму 

Офіційний Берлін не визнає недільні "вибори" 

в незаконно анексованому Криму.

 

 

Франція готова організувати 

"нормандський формат" вже днями — Ле 

Дріан 

Франція хотіла б найближчими днями у 

Парижі організувати зустріч в нормандському 

форматі на вищому рівні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776333-gerus-zaavlae-pro-znizenna-cini-na-gaz-dla-naselenna-z-veresna.html
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Данилюк обговорив із главою МЗС 

Молдови газ, кордон та енергобезпеку 

Секретар РНБО Олександр Данилюк обговорив 

із міністром закордонних справ і європейської 

інтеграції Молдови Ніколає Попеску питання 

двосторонньої спрівпраці та енергетичної 

безпеки.

 

 

 

Раду відвідає голова місії ЄП з 

реформування парламенту 

Голова Місії Європейського парламенту з 

реформування Верховної Ради Пет Кокс у 

середу, 11 вересня, відвідає український 

парламент.

 

Голова МЗС Молдови пояснив, чому 

затягується екстрадиція судді Чауса 

Молдова готова співпрацювати з Україною у 

вирішенні питання екстрадиції судді Миколи 

Чауса та інших питань. 

 

В СКУ розповіли, як розбудовуватимуть 

українські громади у світі 

Світовий конгрес українців (СКУ) бачить своє 

завдання, серед іншого, у розбудові інституцій, 

які формуватимуть покоління свідомих 

українців.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776696-daniluk-obgovoriv-iz-glavou-mzs-moldovi-gaz-kordon-ta-energobezpeku.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776355-moldova-gotova-do-spivpraci-z-ukrainou-u-pitanni-ekstradicii-suddi-causa-popesku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2776289-v-sku-rozpovili-ak-rozbudovuvatimut-ukrainski-gromadi-u-sviti.html
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Латвія готова прийняти на реабілітацію 

звільнених з полону в РФ українських 

політв'язнів 

Латвійська Республіка готова прийняти на 

реабілітацію українців, звільнених з 

російського полону під час обміну 7 вересня 

2019 року.

 

УКРАЇНА 

 

Пристайко розповів, коли очікувати зустрічі 

у ―нормандському форматі‖ 

Зустріч у “нормандському форматі” може 

відбутися найближчим часом, Президент 

України Володимир Зеленський готовий узяти 

участь у таких перемовинах вже цього місяця.

 

 

Разумков сказав, коли Рада візьметься за 

Держбюджет-2020 

Верховна Рада на пленарному тижні з 17 по 20 

вересня планує розглянути питання щодо 

Державного бюджету на 2020 рік.

 

 

Програма роботи Кабміну буде готова до 29 

вересня 

Програма діяльності Кабінету міністрів 

України буде розроблена і презентована в 

парламенті до 29 вересня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776618-latvia-gotova-prijnati-na-reabilitaciu-zvilnenih-z-polonu-v-rf-ukrainskih-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776618-latvia-gotova-prijnati-na-reabilitaciu-zvilnenih-z-polonu-v-rf-ukrainskih-politvazniv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776273-pristajko-rozpoviv-koli-ocikuvati-zustrici-u-normandskomu-formati.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776273-pristajko-rozpoviv-koli-ocikuvati-zustrici-u-normandskomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776205-razumkov-skazav-koli-rada-vizmetsa-za-derzbudzet2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776205-razumkov-skazav-koli-rada-vizmetsa-za-derzbudzet2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776205-razumkov-skazav-koli-rada-vizmetsa-za-derzbudzet2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776301-programa-roboti-kabminu-bude-gotova-do-29-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776301-programa-roboti-kabminu-bude-gotova-do-29-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776301-programa-roboti-kabminu-bude-gotova-do-29-veresna.html


 

Прокуратура повідомила про підозру 

організаторці ―виборів‖ в окупованому 

Криму 

Прокуратура Автономної Республіки Крим 

повідомила про підозру особі, яка 

організовувала “референдум” у 2014 році і 

вчорашні “вибори” на окупованому півострові.

 

Заступника гендиректора ―Борисполя‖ 

призначили президентом МАУ 

Новим президентом авіакомпанії "Міжнародні 

Авіалінії України" з 18 вересня стане перший 

заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" 

Євгеній Дихне.

 

 

Рябошапка сказав, хто розслідуватиме 

розкрадання в Укроборонпромі 

Глава ГПУ Руслан Рябошапка хоче 

запровадити в офісі генпрокурора спеціальний 

напрямок, який розслідуватиме розкрадання в 

Укроборонпромі, а також вибухи на військових 

складах.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Завод Коломойського погасив частину боргу 

ПриватБанку перед НБУ 

АТ "Нікопольський завод феросплавів" 

достроково виконало зобов’язання перед 

Національним банком за мировою угодою, 

погасивши заборгованість АТ КБ 

"ПриватБанк" за кредитом рефінансування.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2776165-prokuratura-povidomila-pro-pidozru-organizatorci-viboriv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2776165-prokuratura-povidomila-pro-pidozru-organizatorci-viboriv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2776165-prokuratura-povidomila-pro-pidozru-organizatorci-viboriv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2776165-prokuratura-povidomila-pro-pidozru-organizatorci-viboriv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776557-zastupnik-gendirektora-borispola-stav-prezidentom-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776557-zastupnik-gendirektora-borispola-stav-prezidentom-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776557-zastupnik-gendirektora-borispola-stav-prezidentom-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776654-rabosapka-skazav-hto-rozsliduvatime-rozkradanna-v-ukroboronpromi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776654-rabosapka-skazav-hto-rozsliduvatime-rozkradanna-v-ukroboronpromi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776654-rabosapka-skazav-hto-rozsliduvatime-rozkradanna-v-ukroboronpromi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776629-zavod-kolomojskogo-pogasiv-castinu-borgu-privatbanku-pered-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776629-zavod-kolomojskogo-pogasiv-castinu-borgu-privatbanku-pered-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776629-zavod-kolomojskogo-pogasiv-castinu-borgu-privatbanku-pered-nbu.html


 

МАУ є збитковою, хоч у 2019 році й 

поліпшила фінрезультат - голова наглядової 

ради 

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 

(МАУ) в 2019 році значно поліпшила 

фінансовий результат, але за підсумками року, 

швидше за все, залишиться збитковою.

 

 

Нова митниця: Україна налагоджує 

співпрацю з Китаєм і Польщею 

Голова Державної митної служби Максим 

Нефьодов зустрівся з представниками 

польської та китайської митних служб та 

обговорив подальшу співпрацю.

 

 

Електронне урядування зможуть 

запровадити 50 громад України 

Електронне урядування зможуть 

запроваджувати 50 громад завдяки проєкту «Е-

рішення для громад» Програми «U-LEAD з 

Європою».

 

 

Аналітики прогнозують зниження курсу 

долара до гривні 

Поточного тижня очікується зниження долара 

до гривні, готівковий долар у банках може 

торгуватися по 24,8/25,1 грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776659-mau-e-zbitkovou-hoc-u-2019-roci-j-polipsila-finrezultat-golova-nagladovoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776659-mau-e-zbitkovou-hoc-u-2019-roci-j-polipsila-finrezultat-golova-nagladovoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776659-mau-e-zbitkovou-hoc-u-2019-roci-j-polipsila-finrezultat-golova-nagladovoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776659-mau-e-zbitkovou-hoc-u-2019-roci-j-polipsila-finrezultat-golova-nagladovoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776357-nova-mitnica-ukraina-nalagodzue-spivpracu-z-kitaem-i-slovaccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776357-nova-mitnica-ukraina-nalagodzue-spivpracu-z-kitaem-i-slovaccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776357-nova-mitnica-ukraina-nalagodzue-spivpracu-z-kitaem-i-slovaccinou.html
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Українська картопля є найдорожчою в 

регіоні — експерт 

Українські сільгоспвиробники продають 

картоплю нового врожаю дорожче, ніж їхні 

колеги з сусідніх Росії та Білорусі, тому імпорт 

даної культури з цих країн не припиняється.

 

Мінінфраструктури закликає Раду ухвалити 

два законопроєкти, які дадуть 3% зростання 

ВВП щорічно 

Міністерство інфраструктури закликає 

Верховну Раду ухвалити два євроінтеграційні 

законопроєкти, економічний ефект від яких 

становитиме близько 3% зростання ВВП 

щорічно.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Бекіров перед обміном два тижні провів на 

конспіративній квартирі у Москві 

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров 

перед обміном утримуваними особами між 

Україною та Росією два тижні провів на 

конспіративній квартирі у Москві під наглядом 

лікаря.

 

 

«Український диверсант» Захтей написав 

Путіну прохання про помилування 

Засуджений в анексованому Криму до 6,5 років 

колонії суворого режиму у справі «українських 

диверсантів» Андрій Захтей написав прохання 

про помилування на ім'я президента Росії 

Володимира Путіна.
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Робота з визволення полонених триває 

щодня — помічник Зеленського 

Щоденна робота з визволення українських 

бранців Кремля триває і на переговорах у 

Мінську, і на міждержавному рівні.

 

 

"ЄС" пропонує Раді підготувати звернення 

до інших країн із засудженням "виборів" у 

Криму 

Співголова парламентської фракції 

"Європейська солідарність" Ірина Геращенко 

пропонує Верховній Раді підготувати 

звернення до парламентів інших країн із 

засудженням "виборів", які були проведені в 

окупованому Криму 8 вересня.

 

 

Затримання двох українців на адмінмежі з 

Кримом: прикордонники перевірять 

інформацію 

Державна прикордонна служба України про 

затримання на адміністративній межі з Кримом 

двох українців.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

 

Помічник Президента запевняє, що 

передача Цемаха не вплине на 

антиросійські санкції 

Передача Російській Федерації свідка у справі 

збиття літака Малазійських авіаліній рейсу 

МН-17 Володимира Цемаха не вплине на 

взаємовідносини України з ЄС чи на питання 

перегляду санкцій проти РФ.
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Рябошапка анонсував передачу низки 

"цікавих матеріалів" до ВАКС 

Найближчим часом до Вищого 

антикорупційного суду України буде передано 

ряд матеріалів щодо високопосадовців.

 

НАЗК направило до суду адмінпротокол на 

керівника Укравтодору Новака 

НАЗК направило до суду адмінпротоколи 

стосовно в.о. голови Державного агентства 

автомобільних доріг Лавоміра Новака та 

голови Фастівської районної ради Геннадія 

Сиваненка за декларування недостовірних 

відомостей.

 

 

В Укравтодорі вважають протокол НАЗК 

щодо Новака неправомірним 

В Укравтодорі стверджують, що дані у 

декларації в.о. голови агентства Славоміра 

Новака за 2017 рік є достовірними, а складений 

Національним агентством з питань запобігання 

корупції протокол - необґрунтованим та 

неправомірним.

 

 

Росіянину загрожує шість років за 

―мінування‖ вокзалу у Києві 

Громадянину Російської Федерації, який 

наприкінці серпня надав неправдиве 

повідомлення про підготовку вибуху на 

залізничному вокзалі міста Києва, повідомлено 

про підозру.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Я не залишаю надій повернутися в 

адвокатську професію - Марк Фейгін, 

громадський захисник Романа Сущенка 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Отже, кореспондент Укрінформу на волі, в 

Києві. Спілкується з сім'єю, з колегами по 

роботі. І вже заявив про те, що після трьох 

років у російській в'язниці повертається в 

журналістику.

 

 

Ті, хто хоче змін у Росії, мають інвестувати в 

Україну – Handelsblatt 

Позитивний приклад України є показовим і 

конче важливим для всього пострадянського 

простору

 

 

Отримувачів держвиплат облікують і 

триматимуть на контролі 

З 2021 року отримати пенсію чи субсидію 

можна буде лише після перевірки спеціальним 

державним органом - той знатиме геть усе про 

реципієнта

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Наймолодший зі звільнених моряків 

освідчився 

Визволений з російського полону матрос 

бронекатера "Бердянськ" Андрій Ейдер 

освідчився своїй дівчині. 
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Показ української дизайнерки BEVZA 

зібрав повну залу у Нью-Йорку 

У суботу, 7 вересня, на тижні моди New York 

Fashion Week у Нью-Йорку відбувся показ 

бренду одягу BEVZA української дизайнерки 

Світлани Бевзи.

 

 

Гостей Balzac Weekend пригощатимуть 

вином із бальзаківського погреба 

На території садиби Ганських у селі Верхівня 

на Житомирщині, де в середині XIX століття 

кілька років жив відомий французький 

письменник Оноре де Бальзак, 21 вересня 

відбудеться Balzac Weekend, гості якого 

матимуть змогу дегустувати вина із 

бальзаківського погреба.

 

 

У Києві вперше відбудеться чемпіонат світу 

з веслування на човнах "Дракон" 

У Києві вперше пройде клубний чемпіонат із 

веслування на човнах «Дракон» ICF 2019.

 

 

Вінниця цієї суботи відзначить 656-й день 

народження 

У Вінниці в суботу, 14 вересня, 

святкуватимуть День міста. В програмі – 

фестивалі, мистецькі проєкти, унікальні 

виставки та концерт українських зірок.
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