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ТОП 

 

Зеленський зустрівся із Коломойським: 

говорили про бізнес і енергетику 

Президент України Володимир Зеленський 

зустрівся з бізнесменом, ексголовою 

Дніпропетровської ОДА Ігорем 

Коломойським.

 

 

Рада ухвалила закон про імпічмент ФОТО 

Верховна Рада ухвалила закон "Про особливу 

процедуру усунення Президента України з 

поста (імпічмент)".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2777543-zelenskij-zustrivsa-iz-kolomojskim-govorili-pro-biznes-i-energetiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2777543-zelenskij-zustrivsa-iz-kolomojskim-govorili-pro-biznes-i-energetiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2777543-zelenskij-zustrivsa-iz-kolomojskim-govorili-pro-biznes-i-energetiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776989-rada-uhvalila-zakon-pro-impicment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776989-rada-uhvalila-zakon-pro-impicment.html


 

Путін висунув нові умови. Чи збираємося 

якось відповідати? АНАЛІТИКА 

Кремль знову нав’язує ініціативу. А ми, не 

зраджуючи традиції, реагуємо лише на чужі 

подразники по факту. Треба нарешті висувати 

свої пропозиції. Які?

 

 

Україна та НАТО активізують співпрацю – 

Кулеба 

У межах робочого візиту віцепрем’єр-міністра 

України Дмитра Кулеби до Брюсселя 

досягнуто домовленості щодо активізації 

діяльності Спільної робочої групи Україна-

НАТО з питань воєнної реформи.

 

Цьогоріч можливий ще один обмін з РФ — 

Денісова 

Уповноважена Верховної Ради України з прав 

людини Людмила Денісова повідомила, що 

переговори зі звільнення українських громадян 

з Російської Федерації тривають і висловила 

сподівання, що ще один обмін відбудеться 

цього року.

 

Нова редакція правопису повертає норми, 

які штучно вилучили через ―сталінську 

політику зближення мов‖ - Олександр 

Авраменко, мовознавець (ІНТЕРВ'Ю) 

Нову редакцію українського правопису було 
затверджено наприкінці минулого навчального року, 
тож на початку нового – ми вирішили розпитати про 
основні мовні нововведення у Олександра Авраменка – 
відомого дослідника і популяризатора української мови.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777483-putin-visunuv-novi-umovi-ci-zbiraemosa-akos-vidpovidati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777483-putin-visunuv-novi-umovi-ci-zbiraemosa-akos-vidpovidati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777483-putin-visunuv-novi-umovi-ci-zbiraemosa-akos-vidpovidati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777175-ukraina-ta-nato-aktivizuut-spivpracu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777175-ukraina-ta-nato-aktivizuut-spivpracu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777175-ukraina-ta-nato-aktivizuut-spivpracu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776933-cogoric-mozlivij-se-odin-obmin-z-rf-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776933-cogoric-mozlivij-se-odin-obmin-z-rf-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776933-cogoric-mozlivij-se-odin-obmin-z-rf-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777238-oleksandr-avramenko-movoznavec-avtor-pidrucnikiv-televeducij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777238-oleksandr-avramenko-movoznavec-avtor-pidrucnikiv-televeducij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777238-oleksandr-avramenko-movoznavec-avtor-pidrucnikiv-televeducij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777238-oleksandr-avramenko-movoznavec-avtor-pidrucnikiv-televeducij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777238-oleksandr-avramenko-movoznavec-avtor-pidrucnikiv-televeducij.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Форум YES у Києві почнеться із заяв трьох 

президентів 

Президенти України, Естонії та Фінляндії 

Володимир Зеленський, Керсті Кальюлайд та 

Саулі Нііністьо виступлять з привітальними 

заявами 13 вересня на відкритті пленарних 

сесій XVI Щорічної зустрічі Ялтинської 

європейської стратегії YES.

 

 

Україна і Туреччина обговорили трансфер 

технологій артилерійських боєприпасів 

У ході міжнародної виставки озброєння та 

військової техніки "DSEI 2019" представники 

України та Туреччини обговорили взаємний 

трансфер технологій виробництва 

крупнокаліберних артилерійських боєприпасів.

 

 

Міненерго США допоможе Україні в разі 

зимової кризи 

Міністерство енергетики США направляє в 

Україну експертну делегацію для допомоги у 

розробці плану дій для вирішення критичних 

потреб під час зимового сезону 2019-2020.

 

 

Україна vs Росія: ЄСПЛ завтра проведе 

слухання про порушення прав людини у 

Криму 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 

проведе слухання у міждержавній справі 

«Україна проти Росії» щодо обвинувачення до 

російської сторони у порушенні Європейської 

конвенції прав людини в окупованому Криму.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777359-forum-yes-u-kievi-pocnetsa-iz-zaav-troh-prezidentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777359-forum-yes-u-kievi-pocnetsa-iz-zaav-troh-prezidentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777359-forum-yes-u-kievi-pocnetsa-iz-zaav-troh-prezidentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2777480-ukraina-i-tureccina-obgovorili-transfer-tehnologij-artilerijskih-boepripasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2777480-ukraina-i-tureccina-obgovorili-transfer-tehnologij-artilerijskih-boepripasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2777480-ukraina-i-tureccina-obgovorili-transfer-tehnologij-artilerijskih-boepripasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2777168-minenergo-ssa-dopomoze-ukraini-v-razi-zimovoi-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2777168-minenergo-ssa-dopomoze-ukraini-v-razi-zimovoi-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2777168-minenergo-ssa-dopomoze-ukraini-v-razi-zimovoi-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2777185-ukrainavsrosia-espl-zavtra-provede-sluhanna-pro-porusenna-prav-ludini-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2777185-ukrainavsrosia-espl-zavtra-provede-sluhanna-pro-porusenna-prav-ludini-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2777185-ukrainavsrosia-espl-zavtra-provede-sluhanna-pro-porusenna-prav-ludini-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2777185-ukrainavsrosia-espl-zavtra-provede-sluhanna-pro-porusenna-prav-ludini-u-krimu.html


 

На науковій конференції в Бухаресті 

говоритимуть про історію і майбутнє 

українців Румунії 

Союз українців Румунії (СУР) запрошує до 

участі в ІІІ Міжнародній науковій конференції 

«Українці Румунії: Історія, сучасність та 

перспективи», яка відбудеться 8-10 листопада 

в Бухаресті.

 

 

"Європейська солідарність" офіційно 

увійшла до ЄНП - Порошенко 

Партія "Європейська солідарність" офіційно 

увійшла до найбільшої і найвпливовішої 

політичної сили об’єднаної Європи - 

Європейської народної партії (ЄНП).

 

УКРАЇНА 

 

65% електорату "Слуги народу" 

виступають проти повної амністії бойовиків 

Близько 70% електорату партії "Слуга народу" 

не підтримують ідею проведення місцевих 

виборів в окупованих частинах Донецької та 

Луганської областей на умовах бойовиків

 

 

Лічильну комісію Ради очолив депутат від 

"Слуги народу" 

Перший заступник фракції "Слуга народу" 

Олександр Корнієнко став головою лічильної 

комісії ВР IX скликання, член фракції 

"Опозиційна платформа — За життя" Юрій 

Павленко — заступником, секретарем обрано 

депутата від "Голосу" Олександру Устінову.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2776955-na-naukovij-konferencii-v-buharesti-govoritimut-pro-istoriu-i-majbutne-ukrainciv-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2776955-na-naukovij-konferencii-v-buharesti-govoritimut-pro-istoriu-i-majbutne-ukrainciv-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2776955-na-naukovij-konferencii-v-buharesti-govoritimut-pro-istoriu-i-majbutne-ukrainciv-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2776955-na-naukovij-konferencii-v-buharesti-govoritimut-pro-istoriu-i-majbutne-ukrainciv-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777162-evropejska-solidarnist-oficijno-uvijsla-do-enp-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777162-evropejska-solidarnist-oficijno-uvijsla-do-enp-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777162-evropejska-solidarnist-oficijno-uvijsla-do-enp-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2777431-65-elektoratu-slugi-narodu-vistupaut-proti-povnoi-amnistii-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2777431-65-elektoratu-slugi-narodu-vistupaut-proti-povnoi-amnistii-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2777431-65-elektoratu-slugi-narodu-vistupaut-proti-povnoi-amnistii-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776953-licilnu-komisiu-radi-ocoliv-deputat-vid-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776953-licilnu-komisiu-radi-ocoliv-deputat-vid-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776953-licilnu-komisiu-radi-ocoliv-deputat-vid-slugi-narodu.html


 

Депутати підтримали законопроєкт про 

реформу прокуратури 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

президентський законопроєкт "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо першочергових заходів із реформи 

органів прокуратури" (№1032).

 

 

До Ради надійшло подання Зеленського про 

звільнення членів ЦВК 

Президент України Володимир Зеленський 

вніс до Верховної Ради подання про 

дострокове припинення повноважень членів 

Центральної виборчої комісії.

 

ВР планує скасувати "поправки Лозового" 

та дозволити прослуховування депутатів 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт, яким скасовуються так звані 

"поправки Лозового" та надається право НАБУ 

і ДБР самостійно здійснювати 

прослуховування народних депутатів.

 

 

Суд отримав іще один позов про оскарження 

нової редакції правопису 

До Окружного адмінсуду Києва надійшов ще 

один позов щодо визнання незаконною та 

скасування постанови, якою було затверджено 

український правопис у новій редакції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777427-deputati-pidtrimali-zakonoproekt-pro-reformu-prokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777427-deputati-pidtrimali-zakonoproekt-pro-reformu-prokuraturi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777418-do-radi-nadijslo-podanna-zelenskogo-pro-zvilnenna-cleniv-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777418-do-radi-nadijslo-podanna-zelenskogo-pro-zvilnenna-cleniv-cvk.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777169-vr-planue-skasuvati-popravki-lozovogo-ta-dozvoliti-prosluhovuvanna-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777169-vr-planue-skasuvati-popravki-lozovogo-ta-dozvoliti-prosluhovuvanna-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2777232-sud-otrimav-ise-odin-pozov-pro-oskarzenna-novoi-redakcii-pravopisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2777232-sud-otrimav-ise-odin-pozov-pro-oskarzenna-novoi-redakcii-pravopisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2777232-sud-otrimav-ise-odin-pozov-pro-oskarzenna-novoi-redakcii-pravopisu.html


 

Зеленського просять не призначати Гайдая 

першим заступником глави Закарпатської 

ОДА 

Закарпатські депутати у колективному 

зверненні просять президента Зеленського не 

призначати першим заступником голови 

Закарпатської ОДА Сергія Гайдая. 

 

 

Зеленський хоче залучати талановитих 

випускників "Острозької академії" до 

реформ (ФОТО) 

Президент Володимир Зеленський підтримав 

ідею ректора Національного університету 

"Острозька академія" щодо залучення 

найкращих випускників до команди 

реформаторів України.

 

У Раді виникла суперечка між "Слугою 

народу" і "Євросолідарністю" 

Під час вечірнього засідання Верховної Ради у 

вівторок, 10 вересня, сталася перепалка між 

народними депутатами від фракцій "Слуга 

народу" та "Європейська солідарність" під час 

виступу Ірини Геращенко.

ЕКОНОМІКА 

 

Нацкомісія знизила тариф Укренерго на 

10% 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, знизила на 10% тариф 

"Укренерго" на послуги з диспетчерського 

управління - до 8,04 грн/МВт-год. Новий тариф 

діятиме з 1 жовтня 2019 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2777403-zelenskogo-prosat-ne-priznacati-gajdaa-persim-zastupnikom-glavi-zakarpatskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2777403-zelenskogo-prosat-ne-priznacati-gajdaa-persim-zastupnikom-glavi-zakarpatskoi-oda.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2777498-tarif-ukrenergo-znizili-na-10.html


 

Німеччина допоможе Україні у спрощенні 

процедур торгівлі 

Німеччина надасть Україні технічну експертну 

допомогу у спрощенні процедур торгівлі.

 

 

Борг у два мільярди: ОПЗ почав розрахунки 

з Нафтогазом 

ПАТ "Одеський припортовий завод" розпочав 

розрахунки із НАК "Нафтогаз України", 

перерахувавши 2,282 млн гривень.

 

 

Курс долара вперше за три роки впав нижче 

25 гривень 

Курс долара на міжбанківському ринку 

України у вівторок, 10 вересня, досяг позначки 

24,88/24,92 гривні.

 

 

Херсонську нафтоперевалку продають за 

200 мільйонів 

На майданчику OpenMarket державного 

підприємства "СЕТАМ" продається 

арештований Херсонський комплекс з 

нафтоперевалки за 201 млн грн.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2776893-nimeccina-dopomoze-ukraini-u-sprosenni-procedur-torgivli.html
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Власний газовий запас сформували понад 13 

тисяч родин 

Понад 13 тис. українських родин скористалися 

акційною пропозицією НАК "Нафтогаз 

України" та сформували власний газовий запас 

за літніми цінами.

 

 

Українські гроші - іноземним 

―кіноінвесторам‖. А своїм - зась? 

АНАЛІТИКА 

Відшкодування лише зарубіжним продюсерам 

витрат на зйомки кіно в Україні: приниження 

вітчизняних митців чи практичний 

розрахунок?

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Адвокат розповів про нелюдські умови 

утримання і етапування кримських татар 

Адвокат Еміль Курбедінов, який відвідав у 

вівторок свого підзахисного Тофіка 

Абдулгазієва, написав заяву з приводу 

нелюдських умов етапування та утримання в 

російських СІЗО кримських татар.

 

 

Політв'язня Шумкова відвідав український 

консул (ЛИСТ) 

Український політв'язень Олександр Шумков у 

листі латвійській активістці Тетяні Лазде 

повідомив, що його відвідував український 

консул, а також повідомив про прохання в 

інформпідтримці іншого ув'язненого в колонії, 

громадянина Росії Багаудіна Опієва.
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Бекірову зробили складну операцію — 

Денісова 

Звільненому тяжкохворому 

кримськотатарському активісту Едему 

Бекірову у вівторок, 10 вересня зробили 

операцію.

 

 

Мічман з "Яни Капу" розповів про 

найважче випробування у полоні 

Найважчим випробуванням для колишнього 

військовополоненого моряка Юрія Будзила 

була відсутність зв’язку з рідними. 

 

 

Місяці в ШІЗО: захист Балуха буде 

домагатися відшкодування моральної 

шкоди 

Торжоцький міжрайонний суд Тверської 

області Росії 26 вересня повинен розглянути 

скаргу сторони захисту Володимира Балуха 

через його безперервне перебування у 

штрафному ізоляторі в російській колонії.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд візьметься за справу NewsOne 11 

вересня — джерело 

Перше засідання суду за позовом Національної 

ради з питань анулювання ліцензії телеканалу 

NewsOne відбудеться у середу, 11 вересня, о 

10:00.
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"112 Україна" просить суд визнати 

відсутність повноважень трьох членів 

Нацради 

Телерадіоорганізації, які здійснюють мовлення 

під емблемою «112 Україна», просять 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

визнати відсутність в Ольги Герасим’юк, 

Олександра Ільяшенка та Олега Черниша 

повноважень членів Нацради.

 

 

Вбивство Веремія: Верховний суд залишив у 

силі вирок Крисіну 

Верховний суд залишив в силі вирок 

Апеляційного суду Києва про засудження до 5 

років Юрія Крисіна, який обвинувавчувався у 

вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія.

 

 

Розтрата у мільйон: керівнику підприємства 

Укроборонпрому повідомили про підозру 

Військова прокуратура Сумського гарнізону 

повідомила про підозру в розтраті майже 1 

мільйона гривень з держбюджету керівнику 

одного з підприємств "Укроборонпрому".

 

 

Труба: Співробітник НАЗК "зливав" 

секретну інформацію з декларацій 

чиновників 

Співробітник Національного агентства з 

питань запобігання корупції незаконно 

копіював конфіденційну інформацію з 

декларацій конкретних чиновників та, 

імовірно, передавав її третім особам.
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Суд визнав незаконним перейменування 

проспекту Григоренка на Жукова 

Суд скасував рішення Харківської міськради 

щодо перейменування проспекту Григоренка 

на проспект Жукова.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Якісні адмінпослуги – один з критеріїв 

успішної та ефективної роботи місцевої 

влади - Анастасія Єрмошенко, керівник 

проєкту NIRAS Sweden AB у рамках 

Програми «U-LEAD з Європою» 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Досвід минулої та нинішньої роботи пані Анастасії 
охоплює розробку і управління програмами, планування 
і бюджетування, аналіз ризиків, моніторинг і оцінку 
результативності.

 

 

Правдивий фільм про Василя Стуса ще 

попереду 

На екрани вийшла стрічка «Заборонений», яка 

частково розповідає біографію відомого поета і 

диссидента.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Сенцов не зміг придбати собі одяг через 

велику кількість охочих з ним 

сфотографуватися 

Режисер та колишній політв'язень Олег Сенцов 

хотів купити новий одяг в магазині 

українського одягу Всі.Свої, але через бажання 

великої кількості людей з ним 

сфотографуватися він так нічого і не встиг 

вибрати. 
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Wizz Air відкриває нові рейси до Харкова та 

Львова 

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про 

запуск у 2020 році рейсів за двома новими 

напрямками до України: Будапешт - Львів і 

Будапешт - Харків.

 

 

 

Володимир Кличко взяв участь в 

освітньому проекті ООН 

Легендарний український боксер, дворазовий 

чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир 

Кличко взяв участь в освітньому проекті ООН 

у Німеччині.

 

 

В Укрзалізниці показали, чим замінять 

традиційні підсклянники 

В «Укрзалізниці» планують відмовитися від 

традиційних склянок із металевими 

підсклянниками для гарячих напоїв, а 

використовувати паперові склянки.

 

Плавець Михайло Романишин встановив 

новий рекорд України, здолавши Дніпро 

У Херсоні зафіксували новий Рекорд України – 

плавець Михайло Романишин 10 вересня 

завершив проєкт, який розпочався 5 серпня у 

селі Страхолісся Київської області на кордоні з 

Білоруссю, здолавши вплав понад 900 

кілометрів по Дніпру.
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Читаємо нон-фікшн: 15 новинок до Форуму 

Видавців 

18-22 вересня 26 Book Forum збере у Львові 

любителів книжок, творців літератури та 

професіоналів видавничої справи.
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