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ТОП 

 

Рада закликає ПАРЄ не визнавати членів 

делегації Росії, ―обраних‖ у Криму 

Верховна Рада України закликала 

Парламентську асамблею Ради Європи на 

січневій сесії утриматися від підтримки 

повноважень членів делегації Російської 

Федерації, які були обрані на незаконних 

місцевих виборах у Криму 8 вересня.

 

 

Україна vs Росія: ЄСПЛ завершив попередні 

слухання щодо прав людини у Криму 

У Європейському суді з прав людини у 

Страсбурзі завершилися попередні слухання у 

справі "Україна проти Росії" щодо порушення 

російським окупаційним режимом прав 

людини у Криму.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778363-rada-zaklikae-pare-ne-viznavati-cleniv-delegacii-rosii-obranih-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778363-rada-zaklikae-pare-ne-viznavati-cleniv-delegacii-rosii-obranih-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778363-rada-zaklikae-pare-ne-viznavati-cleniv-delegacii-rosii-obranih-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2777972-ukraina-vs-rosia-espl-zaversiv-poperedni-sluhanna-sodo-prav-ludini-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2777972-ukraina-vs-rosia-espl-zaversiv-poperedni-sluhanna-sodo-prav-ludini-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2777972-ukraina-vs-rosia-espl-zaversiv-poperedni-sluhanna-sodo-prav-ludini-u-krimu.html


 

Парламент підтримав перезавантаження 

НАЗК 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

президентський законопроєкт №1029 "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення ефективності 

інституційного механізму запобігання 

корупції".

 

 

Рябошапка призначив Чумака головним 

військовим прокурором 

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 

призначив Віктора Чумака заступником 

генерального прокурора - головним військовим 

прокурором.

 

 

Роман Сущенко зняв з будівлі Укрінформу 

плакат #ВОЛЮСУЩЕНКУ ВІДЕО 

Власний кореспондент Укрінформу Роман 

Сущенко, який 7 вересня повернувся в Україну 

в рамках обміну утримуваними особами з РФ, 

власноруч зняв плакат #ВОЛЮСУЩЕНКУ з 

фасаду інформаційного агентства.

 

 

Зеленський підписав закон про скасування 

депутатської недоторканності 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про внесення змін до конституції щодо 

скасування недоторканності народних 

депутатів України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778309-parlament-pidtrimav-perezavantazenna-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778309-parlament-pidtrimav-perezavantazenna-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778309-parlament-pidtrimav-perezavantazenna-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777701-rabosapka-priznaciv-cumaka-golovnim-vijskoim-prokurorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777701-rabosapka-priznaciv-cumaka-golovnim-vijskoim-prokurorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777701-rabosapka-priznaciv-cumaka-golovnim-vijskoim-prokurorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2777874-roman-susenko-znav-z-budivli-ukrinformu-plakat-volususenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2777874-roman-susenko-znav-z-budivli-ukrinformu-plakat-volususenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2777874-roman-susenko-znav-z-budivli-ukrinformu-plakat-volususenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777946-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-skasuvanna-deputatskoi-nedotorkannosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777946-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-skasuvanna-deputatskoi-nedotorkannosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777946-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-skasuvanna-deputatskoi-nedotorkannosti.html


 

Комітет Ради підтримав розпуск ЦВК 

Комітет ВР з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

підтримав подання Президента Володимира 

Зеленського щодо дострокового звільнення 

членів ЦВК та розробить відповідну 

постанову.

 

Нафтогаз заявляє, що опалювальний сезон у 

Києві під загрозою 

Борги 14 столичних тепловиробників ставлять 

під загрозу теплопостачання мешканців деяких 

будинків Києва в наступному опалювальному 

сезоні, тоді як 91 столичне підприємство 

розраховується за газ вчасно. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Разумков запевнив Кокса: Ми налаштовані 

змінювати Раду в швидкому темпі 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

запевняє, що подальше реформування 

українського парламенту відбуватиметься 

швидкими темпами.

 

 

"Нормандська четвірка" може зібратися до 

кінця вересня - посол Франції 

Президент Франції Еммануель Макрон активно 

працює, щоб зустріч лідерів "нормандського 

формату" відбулась у вересні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778169-komitet-radi-pidtrimav-rozpusk-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778169-komitet-radi-pidtrimav-rozpusk-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2778382-naftogaz-zaavlae-so-opaluvalnij-sezon-u-kievi-pid-zagrozou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2778382-naftogaz-zaavlae-so-opaluvalnij-sezon-u-kievi-pid-zagrozou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2778382-naftogaz-zaavlae-so-opaluvalnij-sezon-u-kievi-pid-zagrozou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778277-razumkov-zapevniv-koksa-mi-nalastovani-zminuvati-radu-v-svidkomu-tempi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778277-razumkov-zapevniv-koksa-mi-nalastovani-zminuvati-radu-v-svidkomu-tempi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778277-razumkov-zapevniv-koksa-mi-nalastovani-zminuvati-radu-v-svidkomu-tempi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778322-normandska-cetvirka-moze-zibratisa-do-kinca-veresna-posol-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778322-normandska-cetvirka-moze-zibratisa-do-kinca-veresna-posol-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778322-normandska-cetvirka-moze-zibratisa-do-kinca-veresna-posol-francii.html


 

Маас бачить шанс відновити "мінський 

процес" 

Події останніх тижнів дають надію на 

поновлення Мінського процесу щодо 

врегулювання конфлікту між Росією та 

Україною.

 

 

 

Місія МВФ прибула до Києва 

Місія Міжнародного валютного фонду прибула 

до Києва для обговорення питань співпраці.

 

 

Посол Франції розповів про зустріч із 

Зеленським 

Між Україною і Францією наразі встановилися 

щирі і довірчі стосунки на рівні лідерів держав 

і народів.

 

 

Позиція РФ щодо Криму є протиправною - 

представник України в ЄСПЛ 

Росія протиправно і силою окупувала Крим – 

суверенну територію України, тому її позиція у 

справі щодо порушення прав людини у Криму 

не відповідає жодним нормам міжнародного 

права.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778352-maas-bacit-sans-vidnoviti-minskij-proces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778352-maas-bacit-sans-vidnoviti-minskij-proces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778352-maas-bacit-sans-vidnoviti-minskij-proces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2778124-misia-mvf-pribula-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2778124-misia-mvf-pribula-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778354-posol-francii-rozpoviv-pro-zustric-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778354-posol-francii-rozpoviv-pro-zustric-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778354-posol-francii-rozpoviv-pro-zustric-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2777891-pozicia-rf-sodo-krimu-e-protipravnou-predstavnik-ukraini-v-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2777891-pozicia-rf-sodo-krimu-e-protipravnou-predstavnik-ukraini-v-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2777891-pozicia-rf-sodo-krimu-e-protipravnou-predstavnik-ukraini-v-espl.html


 

До складу місії ОБСЄ в Україні входить 35 

росіян — InformNapalm 

До складу спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні 

входить 35 громадян Російської Федерації та 

жодного громадянина України.

 

 

Новий посол ЄС розпочав роботу в Україні 

Новий посол делегації Європейського союзу в 

Україні Матті Маасікас офіційно розпочав 

свою роботу.

 

 

Польща пропонує підготувати Україну до 

євроінтеграції 

МЗС Польщі готова навчати українських 

дипломатів і політиків та передавати їм свій 

досвід, здобутий на шляху європейської та 

євроатлантичної інтеграції.

 

БЕЗПЕКА 

 

На Вінниччині - пожежа біля арсеналу: з 

Калинівки та сусіднього села можуть 

евакуювати дітей 

Через займання трави поблизу військових 

складів Калинівського арсеналу оголосили 

підготовку до евакуації школярів з м. 

Калинівки та с. Павлівка.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2778026-do-skladu-misii-obse-v-ukraini-vhodit-35-rosian-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2778026-do-skladu-misii-obse-v-ukraini-vhodit-35-rosian-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2778026-do-skladu-misii-obse-v-ukraini-vhodit-35-rosian-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777893-novij-posol-es-rozpocav-robotu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777893-novij-posol-es-rozpocav-robotu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777919-polsa-proponue-pidgotuvati-ukrainu-do-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777919-polsa-proponue-pidgotuvati-ukrainu-do-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777919-polsa-proponue-pidgotuvati-ukrainu-do-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2777912-na-vinniccini-pozeza-bila-arsenalu-z-kalinivki-ta-susidnogo-sela-evakuuut-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2777912-na-vinniccini-pozeza-bila-arsenalu-z-kalinivki-ta-susidnogo-sela-evakuuut-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2777912-na-vinniccini-pozeza-bila-arsenalu-z-kalinivki-ta-susidnogo-sela-evakuuut-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2777912-na-vinniccini-pozeza-bila-arsenalu-z-kalinivki-ta-susidnogo-sela-evakuuut-ditej.html


 

У Случі на Житомирщини кишкова 

паличка зашкалює у 48 разів 

Під час дослідження проб води з річки Случ у 

межах Баранівського району Житомирщини 

зафіксували перевищення допустимої норми 

кишкової палички у 48 разів.

 

 

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський скасував дипломатичні ранги 

послів Ар’єва, Герасимова та Логвинського 

Президент Володимир Зеленський скасував 

рішення про присвоєння дипломатичного 

рангу Надзвичайного і Повноважного Посла 

Володимиру Ар‘єву, Артуру Герасимову та 

Георгію Логвинському.

 

 

Мангул назвав недоліки законопроєкту про 

перезавантаження НАЗК 

Законопроєкт про перезавантаження 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції містить низку недоліків.

 

 

Князєв представив свого нового заступника 

Голова Нацполіції Сергій Князєв представив 

свого нового заступника — начальника 

Головного слідчого управління Максима 

Цуцкірідзе.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2778115-u-sluci-na-zitomirsini-kiskova-palicka-zaskalue-u-48-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2778115-u-sluci-na-zitomirsini-kiskova-palicka-zaskalue-u-48-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2778115-u-sluci-na-zitomirsini-kiskova-palicka-zaskalue-u-48-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777736-zelenskij-skasuvav-diplomaticni-rangi-posliv-areva-gerasimova-ta-logvinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777736-zelenskij-skasuvav-diplomaticni-rangi-posliv-areva-gerasimova-ta-logvinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777736-zelenskij-skasuvav-diplomaticni-rangi-posliv-areva-gerasimova-ta-logvinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778177-mangul-nazvav-nedoliki-zakonoproektu-pro-perezavantazenna-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778177-mangul-nazvav-nedoliki-zakonoproektu-pro-perezavantazenna-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778177-mangul-nazvav-nedoliki-zakonoproektu-pro-perezavantazenna-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2778005-knazev-predstaviv-svogo-novogo-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2778005-knazev-predstaviv-svogo-novogo-zastupnika.html


 

Разумков назвав першого "кнопкодава" у 

новій Раді 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

назвав неприпустимим неперсональне 

голосування народного депутата-

самовисуванця Олександра Ковальов.

  

 

Рахункова палата проведе аудит МОЗ за 

роки керування Супрун 

Комітет ВР з питань здоров‗я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування ухвалив 

звернення до Рахункової палати для 

проведення аудиту діяльності МОЗ у 2016-

2019 роках.

 

 

Порошенко зустрівся з Сущенком і привітав 

його із звільненням ФОТО 

П‘ятий президент України Петро Порошенко 

зустрівся із звільненим з російської в'язниці 

власним кореспондентом Укрінформу Романом 

Сущенком і привітав його з поверненням на 

Батьківщину.

 

 

Скандальний проєкт закону про кіно: за і 

проти 

Законопроєкт про cash rеbate: треба 

унеможливити прихід у вітчизняний 

кінематограф російських грошей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777962-razumkov-nazvav-persogo-knopkodava-u-novij-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777962-razumkov-nazvav-persogo-knopkodava-u-novij-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2777962-razumkov-nazvav-persogo-knopkodava-u-novij-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778022-rahunkova-palata-provede-audit-moz-za-roki-keruvanna-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778022-rahunkova-palata-provede-audit-moz-za-roki-keruvanna-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2778022-rahunkova-palata-provede-audit-moz-za-roki-keruvanna-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2777769-porosenko-zustrivsa-z-susenkom-i-privitav-jogo-iz-zvilnennam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2777769-porosenko-zustrivsa-z-susenkom-i-privitav-jogo-iz-zvilnennam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2777769-porosenko-zustrivsa-z-susenkom-i-privitav-jogo-iz-zvilnennam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2778339-skandalnij-proekt-zakonu-pro-kino-za-i-proti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2778339-skandalnij-proekt-zakonu-pro-kino-za-i-proti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2778339-skandalnij-proekt-zakonu-pro-kino-za-i-proti.html


ЕКОНОМІКА 

 

В Україні запустили газовимірювальну 

станцію «Берегово» після реконструкції 

АТ "Укртрансгаз" запустило прикордонну 

газовимірювальну станцію (ГВС) «Берегово» в 

комерційну експлуатацію після реконструкції і 

встановлення нового обладнання. 

 

Рада підтримала законопроєкт, що скасовує 

податок на інвестиції 

Верховна Рада у першому читанні ухвалила 

законопроєкт, що скасовує пайовий внесок у 

розвиток інфраструктури міста та має на меті 

сприяти залученню інвестицій.

 

НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії 

"Полукс" на переказ у гривні 

Національний банк України відкликав ліцензію 

на переказ коштів у національній валюті без 

відкриття рахунків у ТОВ ―ФК ―Полукс‖.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Депутат бундестагу: Задоволені ми будемо 

після звільнення Росією всіх політв'язнів 

Взаємне звільнення Україною та Росією 

утримуваних осіб є величезною подією, проте 

справжня задоволеність буде досягнута тоді, 

коли додому повернуться всі політв'язні і 

заручники.
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Сущенко каже, що операцію з його 

затримання спецслужби РФ планували рік 

Незаконно засуджений у РФ кореспондент 

Укрінформу Роман Сущенко вважає, що 

причиною затримання у Москві могли стати 

його антиросійські публікації, а саму операцію 

російські спецслужби, на його думку, готували 

щонайменше рік.

 

 

Порошенко зустрівся зі звільненим 

кримським політв'язнем Балухом ВІДЕО 

П'ятий президент Петро Порошенко під час 

зустрічі з кримським активістом Володимиром 

Балухом наголосив, що для нього було 

справою честі зробити все для його звільнення.

 

 

Сущенко планує допомагати із визволенням 

політв'язнів Кремля 

Колишній бранець Кремля кореспондент 

Укрінформу Роман Сущенко і далі 

працюватиме як журналіст, а також має намір 

займатись публічною діяльністю у сфері 

визволення політв'язнів.

 

 

Звільнені з російського полону моряки 

дадуть пресконференцію в Укрінформі 

У четвер, 12 вересня, в Укрінформі відбудеться 

пресконференція з нагоди повернення в 

Україну з російського полону 24-х захоплених 

військових моряків.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Голову миколаївського Укравтодору взяли 

на хабарі у $90 тисяч 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро затримали керівника Служби 

автомобільних доріг у Миколаївський області 

на хабарі.

 

В Укргазвидобуванні ―заробляли‖ на 

небезпечних відходах — СБУ 

Посадовці АТ «Укргазвидобування» 

організували протиправний механізм 

привласнення коштів товариства під час 

утилізації небезпечних відходів, який викрила 

Служба безпеки України.

 

СБУ блокувала рейдерське захоплення 

квартир У Києві на $25 мільйонів 

Служба безпеки України блокувала у столиці 

рейдерське захоплення нерухомості загальною 

вартістю майже 25 мільйонів доларів.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Хочу провести аукціон моїх робіт і зібрані 

кошти передати на підтримку полонених - 

Роман Сущенко, журналіст, колишній 

політв`язень Кремля (ІНТЕРВ'Ю) 

Через два дні після звільнення Роман Сущенко просто 
прийшов на планірку в Укрінформ. Він зайшов 
ненадовго – перед відвідуванням лікарні, де 
проходить медичне обстеження. 
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Зе-податки: повна фіскалізація і прозорість, 

якої не чекали АНАЛІТИКА 

Податкову реформу Зеленського вітчизяний 

бізнес сприйняв в "штики". Що ж не 

сподобалась підприємцям?

 

Президент хоче розпустити ЦВК. А підстави 

є? АНАЛІТИКА 

Термін повноважень для членів ЦВК може 

завершитися достроково. Не виключено, що 

вже цього тижня

 

 

Зміни до закону про закупівлі не позбавлять 

ліків хворих українців АНАЛІТИКА 

У комітеті ВР з питань здоров‘я нації обіцяють 

виправити помилку щодо заборони закупівель 

медпрепаратів через міжнародні організації

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українського ―шампанського‖ не буде: ВР 

підтримала законопроєкт про географічні 

бренди 

Верховна Рада України у першому читанні 

прийняла законопроєкт щодо вдосконалення 

правової охорони географічних зазначень, 

метою якого є узгодження українського 

законодавства щодо прав на географічні 

зазначення із законодавством Європейського 

Союзу.
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Мораторій на будівництво у столиці 

стосуватиметься виключно нової забудови 

— Кличко 

Проєкт Київської міськради про 

запровадження мораторію на нове будівництво 

у столиці стосуватиметься виключно нової 

забудови та документів на неї.

 

 

Поїзд "Чотири столиці" набирає 

популярності серед мандрівників 

Поїздом, що з'єднує Київ, Мінськ, Вільнюс та 

Ригу,  користаються все більше пасажирів. За 

рік він перевіз понад 25 тисяч осіб. 

 

 

У Братиславі відкрили Дні Києва 

кінострічкою «Чужа молитва» 

Кінострічкою «Чужа молитва» режисера 

Ахтема Сеітаблаєва у столиці Словацької 

Республіки відкрили культурно-

просвітницький захід «Дні Києва у 

Братиславі».

 

 

Джарилгацький маяк – між Токіо й 

Парижем 

Ця споруда пов‘язує Україну з авангардним 

мистецтвом, а також із Францією, Японією та 

США
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