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ТОП 

 

Рада оприлюднила проєкт держбюджету на 

2020 рік 

На офіційному порталі Верховної Ради 

оприлюднено законопроєкт про Державний 

бюджет України на 2020 рік.

  

 

Зеленський назвав три основні питання для 

майбутньої "нормандської зустрічі" 

Президент Володимир Зеленський вважає, що 

на зустрічі лідерів нормандського формату 

мають бути вирішені три основні питання: 

щодо обміну ―всіх на всіх‖, термінів 

розведення військ і виведення усіх військ з 

окупованих територій.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781010-rada-opriludnila-proekt-derzbudzetu-na-2020-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781010-rada-opriludnila-proekt-derzbudzetu-na-2020-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781010-rada-opriludnila-proekt-derzbudzetu-na-2020-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781051-zelenskij-nazvav-tri-osnovni-pitanna-dla-majbutnoi-normandskoi-zustrici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781051-zelenskij-nazvav-tri-osnovni-pitanna-dla-majbutnoi-normandskoi-zustrici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781051-zelenskij-nazvav-tri-osnovni-pitanna-dla-majbutnoi-normandskoi-zustrici.html


 

Питання Криму й Донбасу — окремим 

пунктом у порядку денному Генасамблеї 

ООН 

Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної 

асамблеї ООН, українським дипломатам 

вдалося включити до її порядку денного 

окремий пункт, який стосується тимчасово 

окупованих територій України - Криму та 

Донбасу, що дозволить легше виносити у залу 

резолюції з цієї теми.

  

 

Нацрада має право позбавити "112 

Україна" ліцензії - рішення суду 

Шостий апеляційний адміністративний суд 

відмовив телеканалу ―112 Україна‖ в 

задоволені апеляції на рішення щодо відмови 

Нацради з питань телебачення і радіомовлення 

продовжувати ліцензії групі регіональних 

каналів, які мовлять під логотипом ―112 

Україна‖.

 

Електрошокер і мокра наволочка: Балух 

розповів про тортури у в'язницях РФ 

Український активіст з Криму, звільнений 

політв'язень Володимир Балух стикався з 

тортурами і фізичним насильством і в СІЗО-1 в 

Твері, і у виправній колонії № 4 в місті Торжок 

Тверської області РФ.

 

Українець Жан Беленюк став дворазовим 

чемпіоном світу з греко-римської боротьби 

Жан Беленюк приніс збірній України першу 

нагороду на чемпіонаті світу зі спортивної 

боротьби у Нур-Султані (Казахстан).

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781401-pitanna-krimu-j-donbasu-okremim-punktom-u-poradku-dennomu-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781401-pitanna-krimu-j-donbasu-okremim-punktom-u-poradku-dennomu-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781401-pitanna-krimu-j-donbasu-okremim-punktom-u-poradku-dennomu-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781401-pitanna-krimu-j-donbasu-okremim-punktom-u-poradku-dennomu-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781350-nacrada-mae-pravo-pozbaviti-112-ukraina-licenzii-risenna-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781350-nacrada-mae-pravo-pozbaviti-112-ukraina-licenzii-risenna-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781350-nacrada-mae-pravo-pozbaviti-112-ukraina-licenzii-risenna-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781027-elektrosoker-i-mokra-navolocka-baluh-rozpoviv-pro-torturi-u-vaznicah-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781027-elektrosoker-i-mokra-navolocka-baluh-rozpoviv-pro-torturi-u-vaznicah-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781027-elektrosoker-i-mokra-navolocka-baluh-rozpoviv-pro-torturi-u-vaznicah-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2781179-ukrainec-zan-belenuk-stav-dvorazovim-cempionom-svitu-z-grekorimskoi-borotbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2781179-ukrainec-zan-belenuk-stav-dvorazovim-cempionom-svitu-z-grekorimskoi-borotbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2781179-ukrainec-zan-belenuk-stav-dvorazovim-cempionom-svitu-z-grekorimskoi-borotbi.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄСПЛ слухатиме індивідуальні "кримські" 

скарги після того, як розгляне міждержавну 

— експерт 

Індивідуальні позови до Європейського суду з 

прав людини (ЄСПЛ) щодо порушень прав 

людини в Криму розпочнуться після ухвалення 

рішення цього суду щодо міждержавної скарги 

України проти Росії з цього питання.

 

Контроль на кордоні і відновлення 

аеропорту "Ужгород": Україна і 

Словаччина готують угоди 

Україна зацікавлена в поглибленій співпраці зі 

Словацькою Республікою щодо спільного 

контролю на державному кордоні та у сфері 

трудової міграції. 

 

Єврокомісія підтвердила дату і місце 

тристоронніх газових переговорів 

Європейська Комісія підтвердила, що 

тристоронні переговори між ЄК, Україною і 

РФ щодо транзиту російського газу 

європейським споживачам територією України 

відбудуться у четвер, 19 вересня.

 

 

Словаччина підтримує позицію України 

щодо Nord Stream 2 - Чапутова 

В Україні досі існує пострадянський вплив на 

енергетику, який необхідно мінімізувати, тому 

пріоритет уряду на наступні декілька років — 

створити конкуренцію на ринку енергетики.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781199-espl-bude-sluhati-individualni-skargi-po-krimu-pisla-togo-ak-rozglane-mizderzavnu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781199-espl-bude-sluhati-individualni-skargi-po-krimu-pisla-togo-ak-rozglane-mizderzavnu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781199-espl-bude-sluhati-individualni-skargi-po-krimu-pisla-togo-ak-rozglane-mizderzavnu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781199-espl-bude-sluhati-individualni-skargi-po-krimu-pisla-togo-ak-rozglane-mizderzavnu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781195-kontrol-na-kordoni-i-vidnovlenna-aeroportu-uzgorod-ukraina-i-slovaccina-gotuut-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781195-kontrol-na-kordoni-i-vidnovlenna-aeroportu-uzgorod-ukraina-i-slovaccina-gotuut-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781195-kontrol-na-kordoni-i-vidnovlenna-aeroportu-uzgorod-ukraina-i-slovaccina-gotuut-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781195-kontrol-na-kordoni-i-vidnovlenna-aeroportu-uzgorod-ukraina-i-slovaccina-gotuut-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781041-evrokomisia-pidtverdila-datu-i-misce-tristoronnih-gazovih-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781041-evrokomisia-pidtverdila-datu-i-misce-tristoronnih-gazovih-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781041-evrokomisia-pidtverdila-datu-i-misce-tristoronnih-gazovih-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781346-slovaccina-pidtrimue-poziciu-ukraini-sodo-nord-stream-2-caputova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781346-slovaccina-pidtrimue-poziciu-ukraini-sodo-nord-stream-2-caputova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781346-slovaccina-pidtrimue-poziciu-ukraini-sodo-nord-stream-2-caputova.html


 

Цього дня 5 років тому ратифікували Угоду 

про асоціацію Україна-ЄС 

Цього дня 5 років тому ратифікована Угода 

про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом.

БЕЗПЕКА 

 

Бюджет-2020: Нацгвардія може отримати 

12, МВС - 83 мільярди 

На Державну прикордонну службу у проєкті 

бюджету на наступний рік передбачені видатки 

у розмірі понад 10 млрд грн, на Національну 

гвардію  — понад 12 млрд грн. На 

фінансування Міністерства внутрішніх справ - 

понад 83 мільярди.

 

Українсько-американські навчання Rapid 

Trident-2019 стартували на Львівщині 

На базі Міжнародного центру миротворчості та 

безпеки Національної академії Сухопутних 

військ імені Петра Сагайдачного відбулася 

офіційна церемонія відкриття українсько-

американського командно-штабного навчання 

із залученням військ "Rapid Trident-2019" 

("Стрімкий тризуб-2019").

 

УКРАЇНА 

 

Разумков обіцяє новий Виборчий кодекс з 

відкритими списками 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

сподівається, що Рада якнайшвидше ухвалить 

новий Виборчий кодекс замість заветованого 

Президентом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780746-cogo-dna-5-rokiv-tomu-ratifikuvali-ugodu-pro-asociaciu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780746-cogo-dna-5-rokiv-tomu-ratifikuvali-ugodu-pro-asociaciu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780746-cogo-dna-5-rokiv-tomu-ratifikuvali-ugodu-pro-asociaciu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781286-budzet2020-nacgvardia-moze-otrimati-12-mvs-83-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781286-budzet2020-nacgvardia-moze-otrimati-12-mvs-83-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781286-budzet2020-nacgvardia-moze-otrimati-12-mvs-83-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2781394-ukrainskoamerikanski-navcanna-rapid-trident2019-startuvali-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2781394-ukrainskoamerikanski-navcanna-rapid-trident2019-startuvali-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2781394-ukrainskoamerikanski-navcanna-rapid-trident2019-startuvali-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781020-razumkov-obicae-novij-viborcij-kodeks-z-vidkritimi-spiskami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781020-razumkov-obicae-novij-viborcij-kodeks-z-vidkritimi-spiskami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781020-razumkov-obicae-novij-viborcij-kodeks-z-vidkritimi-spiskami.html


 

Прессекретарем Разумкова стала колишня 

очільниця пресслужби ДАБІ 

Колишня керівниця Управління 

організаційного забезпечення, зв’язків з 

громадськістю, ЗМІ та інформатизації 

Державної архітектурно-будівельної інспекції 

Ольга Туній стала прессекретарем Голови 

Верховної Ради ІХ скликання Дмитра 

Разумкова.

 

Кличко ініціює аудит діяльності всіх 

підрозділів КМДА 

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до 

Державної аудиторської служби щодо 

здійснення державного фінансового аудиту 

діяльності структур КМДА, комунальних 

підприємств та інших підрозділів за період 

2015 - 2019 років.

 

 

Головний військовий прокурор розсекретив 

декларації підлеглих 

Нещодавно призначений на посаду головного 

військового прокурора Віктор Чумак 

розсекретив декларації підлеглих прокурорів.

 

 

Інтонація розмов президентів України і РФ 

дають надію на завершення конфлікту на 

Донбасі - Богдан 

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан 

вважає, що суть та інтонація телефонних 

розмов президентів України і Росії 

Володимира Зеленського і Володимира Путіна 

дають надію на завершення військового 

конфлікту на Донбасі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781205-pressekretarem-razumkova-stala-kolisna-ocilnica-pressluzbi-dabi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781205-pressekretarem-razumkova-stala-kolisna-ocilnica-pressluzbi-dabi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781205-pressekretarem-razumkova-stala-kolisna-ocilnica-pressluzbi-dabi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2781386-klicko-iniciue-audit-dialnosti-vsih-pidrozdiliv-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2781386-klicko-iniciue-audit-dialnosti-vsih-pidrozdiliv-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2781386-klicko-iniciue-audit-dialnosti-vsih-pidrozdiliv-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781242-golovnij-vijskovij-prokuror-rozsekretiv-deklaracii-pidleglih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781242-golovnij-vijskovij-prokuror-rozsekretiv-deklaracii-pidleglih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781242-golovnij-vijskovij-prokuror-rozsekretiv-deklaracii-pidleglih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780912-intonacia-rozmov-prezidentiv-ukraini-i-rf-daut-nadiu-na-zaversenna-konfliktu-na-donbasi-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780912-intonacia-rozmov-prezidentiv-ukraini-i-rf-daut-nadiu-na-zaversenna-konfliktu-na-donbasi-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780912-intonacia-rozmov-prezidentiv-ukraini-i-rf-daut-nadiu-na-zaversenna-konfliktu-na-donbasi-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780912-intonacia-rozmov-prezidentiv-ukraini-i-rf-daut-nadiu-na-zaversenna-konfliktu-na-donbasi-bogdan.html


 

Бородянський назвав принципи роботи 

новоствореного Міністерства культури, 

молоді та спорту 

Міністр культури, молоді та спорту Володимир 

Бородянський заявив, що новостворене 

Міністерство культури, молоді та спорту 

працюватиме, керуючись кількома 

принципами.

 

 

―ЄС‖ вимагає від уряду проведення години 

запитань 

Депутатська фракція політичної партії 

"Європейська солідарність" наполягає на 

проведенні години запитань до уряду у 

п'ятницю, 20 вересня, під час пленарного 

засідання Верховної Ради, а також на тому, 

щоб наступного тижня КМУ презентував 

парламенту програму своєї діяльності.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна отримала від Росії €3,5 мільйона 

компенсації за "брудну"нафту 

З травня по вересень 2019 року АТ 

"Укртранснафта" отримало 3,5 млн євро від 

російського ПАТ "Транснефть" за потрапляння 

до української ділянки нафтопроводу 

"Дружба" забрудненої нафти.

 

У бюджет-2020 заклали зростання 

економіки на 3,3% 

Зростання економіки України у наступному 

році має прискоритись до 3,3% ВВП, з 

одночасним уповільненням інфляції до 6%. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781186-borodanskij-nazvav-principi-roboti-novostvorenogo-ministerstva-kulturi-molodi-ta-sportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781186-borodanskij-nazvav-principi-roboti-novostvorenogo-ministerstva-kulturi-molodi-ta-sportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781186-borodanskij-nazvav-principi-roboti-novostvorenogo-ministerstva-kulturi-molodi-ta-sportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781186-borodanskij-nazvav-principi-roboti-novostvorenogo-ministerstva-kulturi-molodi-ta-sportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780930-es-vimagae-vid-uradu-provedenna-godini-zapitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780930-es-vimagae-vid-uradu-provedenna-godini-zapitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780930-es-vimagae-vid-uradu-provedenna-godini-zapitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781298-ukraina-otrimala-vid-rosii-35-miljona-kompensacii-za-brudnunaftu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781298-ukraina-otrimala-vid-rosii-35-miljona-kompensacii-za-brudnunaftu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781298-ukraina-otrimala-vid-rosii-35-miljona-kompensacii-za-brudnunaftu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781035-u-budzet2020-zaklali-zrostanna-ekonomiki-na-33.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781035-u-budzet2020-zaklali-zrostanna-ekonomiki-na-33.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2781035-u-budzet2020-zaklali-zrostanna-ekonomiki-na-33.html


 

Україні на виплату боргів наступного року 

треба 438 мільярдів — Мінфін 

У 2020 році платежі за державним боргом 

становитимуть близько 438,1 млрд грн, із яких 

обслуговування – 145,2 млрд грн.

 

 

У бюджет-2020 на перепис населення 

заклали 3,4 мільярда 

У проєкті Державного бюджету України на 

2020 рік на Всеукраїнський перепис населення 

закладено більше 3,4 млрд гривень.

  

 

Прожитковий мінімум можуть наблизити до 

4251 гривні 

Кабінет міністрів має здійснити рішучі кроки 

щодо наближення у 2020 році розміру 

прожиткового мінімуму до його реальної 

величини, яка може становити розрахунково 

близько 4251 гривні.

 

 

Аналітики прогнозують подальше 

зміцнення гривні 

Поточного тижня очікується зниження долара 

до гривні, готівковий долар в банках може 

торгуватися по 24,8/25,1 грн.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ПАРЄ вислухає звернення Макрона та 

обговорить ситуацію щодо кримських татар 

Президент Франції Еммануель Макрон 

звернеться до Парламентської асамблеї Ради 

Європи. Також делегати обговорять ситуацію 

щодо кримських татар.

 

 

Балух піде до суду через обвинувачення у 

"побитті" російських тюремників 

Український активіст з Криму, звільнений 

політв'язень Володимир Балух заявив, що піде 

до суду через обвинувачення у нібито побитті 

в колонії представників правоохоронних 

органів.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Заступника Філатова оголосили у розшук 

через розкрадання на ремонті мосту 

Посадовців міськради Дніпра, підозрюваних у 

привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів 

на ремонті моста, оголошено у розшук, іншим 

фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою.

 

 

Тіло зниклого рік тому кримського 

татарина знайшли у лісі — активіст 

В окупованому Криму знайдено тіло зниклого 

в серпні 2018 року кримського татарина 

Ейнара Еюпова.
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У Маріуполі розстріляли бойовика "ДНР", 

випущеного під домашній арешт 

У Маріуполі на порозі квартири розстріляли 

бойовика "ДНР" Романа Джумаєва, 

випущеного судом під домашній арешт.

 

 

Волонтерка заявляє, що застрелений у 

Маріуполі бойовик їй погрожував 

Військова волонтерка, голова ГО 

"Громадський рух Маріуполя" Галина Одноріг, 

заявила про погрози, які звучали на її адресу 

від застреленого сьогодні бойовика "ДНР" 

Романа Джумаєва, якого суд відпустив під 

домашній арешт. 

 

Полоненого кулеметника "ДНР" взяли під 

варту 

На Донеччині полоненому під час бойового 

зіткнення під селищем Зайцеве кулеметнику 

терористичної організації «ДНР» обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чому ми не можемо відкладати питання 

повернення Криму до безкінечності 

АНАЛІТИКА 

Рятуючи Крим, Україна насамперед повинна 

рятувати людей від рабської психології, яка 

дозволяє ворогові принижувати українців
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Чому «антиподаткова» петиція айтішників 

не набирає голосів АНАЛІТИКА 

Доцільність зміни системи оподаткування 

ФОП під благими намірами створення 

навчального фонду IT Creative людям не 

очевидна

 

 

Злободенний реп про «формулу 

Штайнмаєра»: «Глибоке занепокоєння» з 

Георгієм Тихим №6 

Шо це за формула така, іменована прізвищем 

колишнього міністра закордонних справ ФРН?

СУСПІЛЬСТВО 

 

У проєкті бюджету заклали допомогу при 

народженні дитини 41 280 гривень 

Кабінет міністрів України у проєкті 

державного бюджету на 2020 рік передбачив, 

що виплата допомоги при народженні дитини 

становитиме 41 280 грн.

 

Стартував масштабний медіафорум Kyiv 

Media Week 

У Києві стартував щорічний найбільший 

медіафорум Центральної та Східної Європи 

Kyiv Media Week (KMW).
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В Instagram з’явилася офіційна сторінка 

Офісу Президента 

Офіс Президента створив офіційну сторінку в 

соціальній мережі Instagram.

 

 

Україна – у четвертій десятці серед країн 

Ради Європи за кількістю жінок-

парламентаріїв 

Україна визначена тринадцятою з кінця у 

рейтингу кількості жінок у національних 

парламентах країн-членів Ради Європі.

 

Львів визначився з найкращою кав’ярнею 

року 

У Львові фінішувала масштабна подія кавової 

індустрії – Lviv Coffee Festival, – на якій 

традиційно обрали найкращу кав’ярню 2019 

року. Цьогоріч нею став заклад «Світ кави».

 

Чи є життя на Марсі? Бабця Зіна у пошуках 

ідентичності 

В українському прокаті демонструється фільм 

про сучасне життя в Криму.
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