
Єдина країна - Україна і світ 13.09.19 

 

ТОП 

 

Україна піднялася на три позиції у рейтингу 

економічної свободи 

У глобальному рейтингу економічної свободи 

Україна піднялася на три позиції, проте 

залишається єдиною державою Європи у 

категорії «економічно невільних» країн світу. 

 

Запровадження електронної транзитної 

системи наближає Україну до ЄС – 

Гончарук 

Економічні закони, ухвалені 12 вересня, дадуть 

змогу скоротити кількість органів контролю на 

ринках небанківських фінансових послуг, 

упорядкувати митні формальності та 

забезпечити фінансування ремонту автодоріг. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779190-ukraina-pidnalasa-na-tri-pozicii-u-rejtingu-ekonomicnoi-svobodi.html
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Посольство України підтвердило, що США 

розблокували понад $390 мільйонів 

допомоги 

Адміністрація Дональда Трампа розблокувала 

кошти з програм зміцнення оборони та безпеки 

України, фінансування яких було затверджено 

раніше в бюджетах Держдепартаменту США і 

Пентагону. 

 

"ФСІН Росії, гори в пеклі" - Сенцов спалив 

свою тюремну робу 

Звільнений з російського полону український 

режисер Олег Сенцов попрощався з 

"найненависнішою річчю на Землі". 

 

Трамп готовий зустрітися з Кім Чен Ином 

ще цього року 

Американський президент заявив про свою 

готовність - а також про можливе бажання 

влади КНДР - провести новий саміт з питань 

денуклеаризації. 

СВІТ 

 

Протестувальники у Гонконгу перенесли 

мітинги до торгових центрів 

Учасники акцій протесту в Гонконгу обрали 

нову тактику - почали збиратися на мітинги у 

торговельних центрах міста, сподіваючись, що 

там поліція не стане їх розганяти. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779170-posolstvo-ukraini-pidtverdilo-so-ssa-rozblokuvali-ponad-390-miljoniv-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779170-posolstvo-ukraini-pidtverdilo-so-ssa-rozblokuvali-ponad-390-miljoniv-dopomogi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779170-posolstvo-ukraini-pidtverdilo-so-ssa-rozblokuvali-ponad-390-miljoniv-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2779173-simvol-rosii-gori-v-pekli-sencov-spaliv-svou-turemnu-robu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2779173-simvol-rosii-gori-v-pekli-sencov-spaliv-svou-turemnu-robu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2779173-simvol-rosii-gori-v-pekli-sencov-spaliv-svou-turemnu-robu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779201-tramp-gotovij-zustritisa-z-kim-cen-inom-se-cogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779201-tramp-gotovij-zustritisa-z-kim-cen-inom-se-cogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779201-tramp-gotovij-zustritisa-z-kim-cen-inom-se-cogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779184-protestuvalniki-u-gonkongu-perenesli-mitingi-do-torgovih-centriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779184-protestuvalniki-u-gonkongu-perenesli-mitingi-do-torgovih-centriv.html
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Європарламент ухвалить окрему резолюцію 

щодо Brexit 

Наступного тижня під час пленарного 

засідання у Страсбурзі Європарламент прийме 

резолюцію щодо Brexit, яка має чітко 

визначити позицію ЄС та надати правову 

визначеність в процесі виходу Британії з 

Євросоюзу. 

 

У Конгресі США проголосували за 

розслідування щодо імпічменту Трампа 

Юридичний комітет Палати представників 

проголосував за встановлення правил щодо 

розслідування проти президента Трампа, 

націленого на можливе оголошення імпічменту 

главі Білого дому. 

 

Туреччина і США провели четверте спільне 

патрулювання в Сирії 

Підрозділи ЗС Туреччина і США провели 

четверте спільне патрулювання на півночі 

Сирії, на схід від Євфрату. 

 

Нова представниця США при ООН: Світові 

необхідне сильне лідерство Америки 

Нова очільниця американської дипмісії при 

ООН Келлі Найт Крафт заявила, що бачить 

свою роль на цій посаді у просуванні ідеалів 

демократії, свободи та прав людини… 

 

Єврокомісія розкриє механізми утворення 

цін на основні продукти 

Єврокомісія оголосила про намір розкрити 

механізми ціноутворення щодо основних 

сільськогосподарських товарів та забезпечити 

прозорість формування ціни на базові 

продукти  на всіх етапах – від виробництва і 

перероблення до реалізації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779097-nastupnogo-tizna-evroparlament-prijme-okremu-rezoluciu-sodo-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779097-nastupnogo-tizna-evroparlament-prijme-okremu-rezoluciu-sodo-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779097-nastupnogo-tizna-evroparlament-prijme-okremu-rezoluciu-sodo-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779133-u-kongresi-ssa-progolosuvali-za-rozsliduvanna-sodo-impicmentu-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779133-u-kongresi-ssa-progolosuvali-za-rozsliduvanna-sodo-impicmentu-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779133-u-kongresi-ssa-progolosuvali-za-rozsliduvanna-sodo-impicmentu-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779161-tureccina-i-ssa-proveli-cetverte-spilne-patruluvanna-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779161-tureccina-i-ssa-proveli-cetverte-spilne-patruluvanna-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779161-tureccina-i-ssa-proveli-cetverte-spilne-patruluvanna-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779095-nova-predstavnica-ssa-pri-oon-svitovi-neobhidne-silne-liderstvo-ameriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779095-nova-predstavnica-ssa-pri-oon-svitovi-neobhidne-silne-liderstvo-ameriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779095-nova-predstavnica-ssa-pri-oon-svitovi-neobhidne-silne-liderstvo-ameriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779182-evrokomisia-rozkrie-mehanizmi-utvorenna-cin-na-osnovni-produkti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779182-evrokomisia-rozkrie-mehanizmi-utvorenna-cin-na-osnovni-produkti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779182-evrokomisia-rozkrie-mehanizmi-utvorenna-cin-na-osnovni-produkti.html


 

Мадуро відмовився їхати на Генасамблею 

ООН у Нью-Йорку 

Президент Венесуели Ніколас Мадуро 

пропустить Генеральну Асамблею ООН в 

цьому році в Нью-Йорку. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Меркель бачать підстави для 

"нормандського саміту" найближчими 

тижнями 

Німеччина та Франція докладають багато 

зусиль, щоб зрушити Мінський процес, і 

розвиток подій дає підстави для скликання 

ближчими тижнями саміту в «нормандському 

форматі». 

 

Гончарук: Плануємо приєднатися до 

енергоринку Європи вже у 2025 році 

Україна має намір остаточно позбутися 

радянського спадку та максимально 

інтегруватись у Євросоюз.

 

Утилізація зброї у Придністров'ї має 

проводитися за підтримки України - МЗС 

Молдови 

Міністр закордонних справ і європейської 

інтеграції Молдови Ніку Попеску вважає, що 

утилізація російських боєприпасів на території 

невизнаного Придністров'я має проводитися за 

підтримки ЄС, США і України.

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779233-maduro-vidmovivsa-ihati-na-genasambleu-oon-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779233-maduro-vidmovivsa-ihati-na-genasambleu-oon-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779233-maduro-vidmovivsa-ihati-na-genasambleu-oon-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779212-u-merkel-bacat-pidstavi-dla-normandskogo-samitu-najblizcimi-tiznami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779212-u-merkel-bacat-pidstavi-dla-normandskogo-samitu-najblizcimi-tiznami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779212-u-merkel-bacat-pidstavi-dla-normandskogo-samitu-najblizcimi-tiznami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779212-u-merkel-bacat-pidstavi-dla-normandskogo-samitu-najblizcimi-tiznami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779174-goncaruk-planuemo-priednatisa-do-energorinku-evropi-vze-u-2025-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779174-goncaruk-planuemo-priednatisa-do-energorinku-evropi-vze-u-2025-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779174-goncaruk-planuemo-priednatisa-do-energorinku-evropi-vze-u-2025-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779218-utilizacia-zbroi-u-pridnistrovi-mae-provoditisa-za-pidtrimki-ukraini-mzs-moldovi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2779218-utilizacia-zbroi-u-pridnistrovi-mae-provoditisa-za-pidtrimki-ukraini-mzs-moldovi.html


 

Реформа прокуратури передбачає 

переатестацію всього її складу - Рябошапка 

Генпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що 

Комісія з питань правової реформи при 

Президентові впродовж місяця затвердить 

концепцію реформування кримінальної 

юстиції. 

 

Касько обіцяє реанімувати кримінальні 

справи, які стосувалися корупції у ГПУ 

Перший заступник генпрокурора Віталій 

Касько збирається реанімувати кримінальні 

справи, які починали розслідувати під час його 

попередньої каденції у Генпрокуратурі та не 

довели до суду. 

 

Стало відомо, які фракції ВР 

голосуватимуть проти відсторонення 

Геращенко від засідань 

Фракції “Голосу”, “Батьківщини” та 

“Опозиційної платформи - За життя” не 

підтримуватимуть рекомендації Регламентного 

комітету про позбавлення Ірини Геращенко 

права брати участь у п'яти пленарних 

засіданнях. 

 

Супрун: На мене шукають щось таке, що 

дозволить відкрити кримінальну справу 

Ексочільниця Міністерства охорони здоров'я 

Уляна Супрун заявила, що проти неї та її 

команди готують кримінальне переслідування. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779200-reforma-prokuraturi-peredbacae-pereatestaciu-vsogo-ii-skladu-rabosapka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779200-reforma-prokuraturi-peredbacae-pereatestaciu-vsogo-ii-skladu-rabosapka.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779176-kasko-obicae-reanimuvati-kriminalni-spravi-aki-stosuvalisa-korupcii-u-gpu.html
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Окупанти на Донбасі 23 гази порушили 

“тишу”, загинув військовий 

За минулу добу окупанти 23 гази відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

У підконтрольних районах Донеччини 

пошкоджено понад 13 тисяч будинків - ОДА 

На підконтрольній Україні території Донецької 

області з 2014 року зруйновано чи 

пошкоджено 13 тисяч 30 житлових будинків. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

13 вересня. Пам’ятні дати 

В ці дні дніпряни святкують день міста, якому 

цьогоріч виповнюється 243 роки. 

 

Хворих на лімфоми в Україні лікують на 

рівні світових стандартів - експерт 

У Національному інституті раку пацієнтів з 

лімфомами лікують на рівні світових 

стандартів, застосовуючи найновітніші методи 

терапії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779224-okupanti-na-donbasi-23-gazi-porusili-tisu-zaginuv-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779224-okupanti-na-donbasi-23-gazi-porusili-tisu-zaginuv-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779224-okupanti-na-donbasi-23-gazi-porusili-tisu-zaginuv-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779186-u-pidkontrolnih-rajonah-doneccini-poskodzeno-ponad-13-tisac-budinkiv-oda.html
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У Гарварді вручили Шнобелівську премію 

У Гарвардському університеті пройшла 29-я 

церемонія вручення Шнобелівської премії, яка 

присуджується найабсурднышим науковим 

відкриттям року. 

 

13 вересня: народний календар і 

астровісник 

Нині святого Кипріяна; шукаємо журавлину, 

розв’язуємо вузлики і відмовляємося від 

солодкого 

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779230-u-garvardi-vrucili-snobelivsku-premiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779230-u-garvardi-vrucili-snobelivsku-premiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2778704-13-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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