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ТОП 

 

Україна у Мінську назвала умови 

виконання "формули Штайнмаєра" 

Українська сторона не має принципових 

заперечень по суті так званої "формули 

Штайнмаєра" щодо місцевих виборів на 

Донбасі, але її реалізація можлива за кількох 

умов. 

 

Єврокомісія офіційно анонсувала 

тристоронні газові переговори у Брюсселі 

Єврокомісія у середу, 18 вересня, офіційно 

анонсувала тристоронні переговори щодо 

транзиту російського газу на європейський 

ринок територією України, які відбудуться у 

четвер у Брюсселі.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783004-ukraina-u-minsku-nazvala-umovi-vikonanna-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783004-ukraina-u-minsku-nazvala-umovi-vikonanna-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783004-ukraina-u-minsku-nazvala-umovi-vikonanna-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782684-evrokomisia-oficijno-anonsuvala-tristoronni-gazovi-peregovori-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782684-evrokomisia-oficijno-anonsuvala-tristoronni-gazovi-peregovori-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782684-evrokomisia-oficijno-anonsuvala-tristoronni-gazovi-peregovori-u-brusseli.html


 

Зеленський призначив представника у 

політичній підгрупі ТКГ 

Президент Володимир Зеленський 

уповноважив Олексія Резнікова представляти 

Україну у робочій підгрупі з політичних 

питань Тристоронньої контактної групи.

 

 

В'ятровича звільнили з посади голови 

Українського інституту національної 

пам’яті ВІДЕО 

У середу, 18 вересня, Кабінет міністрів 

звільнив голову Українського інституту 

національної пам’яті Володимира В’ятровича, 

який обійняв цю посаду в березні 2014 року.

 

 

Заступник Кличка після нападу у тяжкому 

стані, йому наклали 14 швів 

У Київській міській державній адміністрації 

підтвердили факт нападу на заступника голови 

КМДА Володимира Слончака та повідомили, 

що медики наклали йому 14 швів.

 

Терориста з мосту Метро затримали. Як це 

було 

На мосту Метро у Києві заблокував рух 

невідомий. Він стріляв і погрожував вибухом.

 

 
 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782766-zelenskij-priznaciv-predstavnika-u-politicnij-pidgrupi-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782766-zelenskij-priznaciv-predstavnika-u-politicnij-pidgrupi-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782766-zelenskij-priznaciv-predstavnika-u-politicnij-pidgrupi-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782619-vatrovica-zvilnili-z-posadi-golovi-ukrainskogo-institutu-nacionalnoi-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782619-vatrovica-zvilnili-z-posadi-golovi-ukrainskogo-institutu-nacionalnoi-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782619-vatrovica-zvilnili-z-posadi-golovi-ukrainskogo-institutu-nacionalnoi-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782619-vatrovica-zvilnili-z-posadi-golovi-ukrainskogo-institutu-nacionalnoi-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2782483-zastupnik-klicka-pisla-napadu-u-tazkomu-stani-jomu-naklali-14-sviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2782483-zastupnik-klicka-pisla-napadu-u-tazkomu-stani-jomu-naklali-14-sviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2782483-zastupnik-klicka-pisla-napadu-u-tazkomu-stani-jomu-naklali-14-sviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2782978-terorist-na-mostu-metro-tekstova-translacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2782978-terorist-na-mostu-metro-tekstova-translacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2782978-terorist-na-mostu-metro-tekstova-translacia.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Українська делегація вирішила 

повернутися на нараду ОБСЄ після 

демаршу 

Українська делегація, яка влаштувала демарш 

на нараді ОБСЄ у Варшаві 17 вересня через 

висловлювання проросійських представників 

про "російський" Крим, вирішила поки не 

припиняти роботу на заході.

 

 

Гончарук проводить зустріч із послами G7 

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 

проводить зустріч із послами країн Великої 

сімки.

 

 

Агресія РФ перешкоджає вступу України та 

Грузії у НАТО — Тейлор 

Тимчасовий повірений у справах США в 

Україні Вільям Тейлор вважає, що агресія Росії 

перешкоджає вступу України та Грузії до 

Північноатлантичного альянсу (НАТО).

 

 

В Україні погодили зміни до угоди з 

Туреччиною про уникнення подвійного 

оподаткування 

Верховна Рада України ратифікувала протокол 

між урядом України і урядом Турецької 

Республіки про внесення змін до Угоди про 

уникнення подвійного оподаткування стосовно 

податків на доходи і майно. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2782555-ukrainska-delegacia-virisila-povernutisa-na-naradu-obse-pisla-demarsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2782555-ukrainska-delegacia-virisila-povernutisa-na-naradu-obse-pisla-demarsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2782555-ukrainska-delegacia-virisila-povernutisa-na-naradu-obse-pisla-demarsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2782555-ukrainska-delegacia-virisila-povernutisa-na-naradu-obse-pisla-demarsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782657-goncaruk-provodit-zustric-iz-poslami-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782657-goncaruk-provodit-zustric-iz-poslami-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782631-agresia-rf-pereskodzae-vstupu-ukraini-ta-gruzii-u-nato-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782631-agresia-rf-pereskodzae-vstupu-ukraini-ta-gruzii-u-nato-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782631-agresia-rf-pereskodzae-vstupu-ukraini-ta-gruzii-u-nato-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782674-v-ukraini-pogodili-zmini-do-ugodi-z-tureccinou-pro-uniknenna-podvijnogo-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782674-v-ukraini-pogodili-zmini-do-ugodi-z-tureccinou-pro-uniknenna-podvijnogo-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782674-v-ukraini-pogodili-zmini-do-ugodi-z-tureccinou-pro-uniknenna-podvijnogo-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782674-v-ukraini-pogodili-zmini-do-ugodi-z-tureccinou-pro-uniknenna-podvijnogo-opodatkuvanna.html


 

Рада ратифікувала протокол зі Швейцарією 

про уникнення подвійного оподаткування 

Верховна Рада ратифікувала протокол між 

урядом України та Швейцарською 

федеральною радою про внесення змін до 

Конвенції про уникнення подвійного 

оподаткування стосовно податків на доходи і 

на капітал.

 

 

Енергоатом розвиває міжнародну співпрацю 

для підвищення безпеки АЕС 

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій 

Недашковський та голова Всесвітньої асоціації 

організацій, які експлуатують АЕС (ВАО АЕС, 

WANO) Том Мітчел обговорили перспективи 

співпраці у напрямку підвищення рівня 

безпеки та надійності роботи атомних станцій.

 

 

Чеський прем'єр планує зустрітися із 

Зеленським у Нью-Йорку 

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що 

планує наступного тижня в Нью-Йорку 

провести зустріч з українським Президентом 

Володимиром Зеленським.

 

БЕЗПЕКА 

 

Розведення військ на трьох ділянках має 

верифікувати ОБСЄ — Пристайко 

Розведення військ у Станиці Луганській, 

Петровському і Золотому, про яке 

домовлятиметься "нормандська четвірка", має 

бути верифіковане СММ ОБСЄ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782645-rada-ratifikuvala-protokol-zi-svejcarieu-pro-uniknenna-podvijnogo-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782645-rada-ratifikuvala-protokol-zi-svejcarieu-pro-uniknenna-podvijnogo-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782645-rada-ratifikuvala-protokol-zi-svejcarieu-pro-uniknenna-podvijnogo-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782947-energoatom-rozvivae-miznarodnu-spivpracu-dla-pidvisenna-bezpeki-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782947-energoatom-rozvivae-miznarodnu-spivpracu-dla-pidvisenna-bezpeki-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782947-energoatom-rozvivae-miznarodnu-spivpracu-dla-pidvisenna-bezpeki-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782387-ceskij-premer-planue-zustritisa-iz-zelenskim-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782387-ceskij-premer-planue-zustritisa-iz-zelenskim-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782387-ceskij-premer-planue-zustritisa-iz-zelenskim-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2782906-rozvedenna-vijsk-na-troh-dilankah-mae-verifikuvati-obse-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2782906-rozvedenna-vijsk-na-troh-dilankah-mae-verifikuvati-obse-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2782906-rozvedenna-vijsk-na-troh-dilankah-mae-verifikuvati-obse-pristajko.html


 

Це не відступ: міністр оборони пояснив, як 

відбуватиметься розведення військ 

Розведення військ на Донбасі відбуватиметься 

не одразу по всій лінії розмежування, а 

ділянками.

 

 

Військово-морські сили треба повністю 

перебудувати — Загороднюк 

На розбудову ВМС України підуть роки, але 

саму реформу запустять дуже швидко. Наразі 

триває перегляд концепції, яким чином будуть 

розвиватися Військово-морські сили.

 

 

РФ готує "елітних диверсантів" — 

перекидає на Донбас спецпризначенців 

Командування РФ відправляє на окупований 

Донбас випускників військових вишів на 

офіцерські посади, а для підготовки 

диверсійно-розвідувальних груп та 

снайперських пар продовжують прибувати 

військовослужбовці з елітних підрозділів 

спецпризначення ЗС РФ. 

 

Боротьби з онлайн-насильством над дітьми: 

Нацполіція долучиться до проєкту Ради 

Європи 

Національна поліція візьме участь у пілотному 

проєкті Ради Європи щодо боротьби з 

онлайновим насильством над дітьми.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2782948-ce-ne-vidstup-ministr-oboroni-poasniv-ak-vidbuvatimetsa-rozvedenna-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2782948-ce-ne-vidstup-ministr-oboroni-poasniv-ak-vidbuvatimetsa-rozvedenna-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2782948-ce-ne-vidstup-ministr-oboroni-poasniv-ak-vidbuvatimetsa-rozvedenna-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2782747-vijskovomorski-sili-treba-povnistu-perebuduvati-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2782747-vijskovomorski-sili-treba-povnistu-perebuduvati-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2782747-vijskovomorski-sili-treba-povnistu-perebuduvati-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2782638-rf-gotue-elitnih-diversantiv-perekidae-na-donbas-specpriznacenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2782638-rf-gotue-elitnih-diversantiv-perekidae-na-donbas-specpriznacenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2782638-rf-gotue-elitnih-diversantiv-perekidae-na-donbas-specpriznacenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782789-borotbi-z-onlajnnasilstvom-nad-ditmi-nacpolicia-dolucitsa-do-proektu-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782789-borotbi-z-onlajnnasilstvom-nad-ditmi-nacpolicia-dolucitsa-do-proektu-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782789-borotbi-z-onlajnnasilstvom-nad-ditmi-nacpolicia-dolucitsa-do-proektu-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782789-borotbi-z-onlajnnasilstvom-nad-ditmi-nacpolicia-dolucitsa-do-proektu-radi-evropi.html


УКРАЇНА 

 

"Нормандська зустріч" мала відбутися 

вчора, але Росія не змогла — Пристайко 

Зустріч лідерів країн "нормандського формату" 

мала відбутися у вівторок, 17 вересня, проте 

Росія не змогла взяти участь з технічних 

причин.

 

Уповноваженим у справах ЄСПЛ 

залишився Ліщина 

Кабінет Міністрів України призначив ще 

чотирьох заступників міністра юстиції Дениса 

Малюськи.

 

 

Стало відомо, хто може замінити Трубарова 

на посаді керівника ФДМУ 

Уряд погодив внесення до Верховної Ради 

подання Прем’єр-міністра Олексія Гончарука 

про призначення Сенниченка Дмитра 

Володимировича головою Фонду державного 

майна України.

 

 

Уряд затвердив положення про 

Міністерство цифрової трансформації 

Кабінет міністрів України затвердив постанову 

щодо діяльності Міністерства цифрової 

трансформації, яка також регламентує його 

повноваження та сфери компетенції.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782794-normandska-zustric-mala-vidbutisa-vcora-ale-rosia-ne-zmogla-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782794-normandska-zustric-mala-vidbutisa-vcora-ale-rosia-ne-zmogla-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782794-normandska-zustric-mala-vidbutisa-vcora-ale-rosia-ne-zmogla-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782741-ministru-usticii-priznacili-cotiroh-zastupnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782741-ministru-usticii-priznacili-cotiroh-zastupnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782741-ministru-usticii-priznacili-cotiroh-zastupnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782755-stalo-vidomo-hto-moze-zaminiti-trubarova-na-posadi-kerivnika-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782755-stalo-vidomo-hto-moze-zaminiti-trubarova-na-posadi-kerivnika-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782755-stalo-vidomo-hto-moze-zaminiti-trubarova-na-posadi-kerivnika-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782914-urad-zatverdiv-polozenna-pro-ministerstvo-cifrovoi-transformacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782914-urad-zatverdiv-polozenna-pro-ministerstvo-cifrovoi-transformacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782914-urad-zatverdiv-polozenna-pro-ministerstvo-cifrovoi-transformacii.html


 

Українська сторона ніколи не 

погоджувалася із "формулою Штайнмаєра" 

— Порошенко 

П’ятий президент України, лідер партії 

"Європейська солідарність" Петро Порошенко 

заявляє, що українська сторона ніколи не 

погоджувалася із "формулою Штайнмаєра".

 

 

 

Декриміналізація фіктивного 

підприємництва сприятиме розкраданню з 

бюджету — Луценко 

Колишній генпрокурор Юрій Луценко вважає, 

що декриміналізація фіктивного 

підприємництва призведе до припинення 

протидії розкраданню бюджетних грошей.

ЕКОНОМІКА 

 

Компанія Коломойського погасить частину 

боргу ПриватБанку перед НБУ 

ТОВ "Арлан", що є майновим поручителем за 

кредитними зобов’язаннями АТ "КБ 

"ПриватБанк", погасить заборгованість 

ПриватБанку за кредитом рефінансування 

перед Національним банком.

 

 

Уряд оновив план анбандлінгу Нафтогазу 

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 18 

вересня, ухалив рішення про оновлення плану 

анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", а також 

про передачу ПАТ "Магістральні газопроводи 

України" до Міністерства фінансів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782999-ukrainska-storona-nikoli-ne-pogodzuvalasa-iz-formulou-stajnmaera-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782999-ukrainska-storona-nikoli-ne-pogodzuvalasa-iz-formulou-stajnmaera-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2782999-ukrainska-storona-nikoli-ne-pogodzuvalasa-iz-formulou-stajnmaera-porosenko.html
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Рада ухвалила зміни до закону щодо 

використання ядерної енергії 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в 

цілому Закон "Про внесення змін до деяких 

законів України у сфері використання ядерної 

енергії”.

 

 

Ощадбанк отримав документи, щоб 

стягнути із РФ компенсацію через анексію 

Криму 

Ощадбанк отримав виконавчі документи, що 

дозволяють йому стягнути з Російської 

Федерації компенсацію за збитки, завдані 

анексією Криму.

 

 

Україна показала Ан-178 на виставці 

Teknofest-2019 у Стамбулі 

Середній транспортний літак Ан-178 

представлено на демонстраційному 

майданчику на виставці авіаційної та 

аерокосмічної техніки Teknofest-2019 у 

Стамбулі, де очікують цього року 1 млн 

відвідувачів.

 

Формування земельного ринку: влада 

―педалює‖, люди не довіряють 

АНАЛІТИКА 

Ринок землі в Україні запрацює із середини 

2020-го, але мораторій на продаж 

сільгоспнаділів скасують щонайпізніше за два 

місяці 
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ФДМУ продав Первомайську 

гідроелектростанцію за 108 мільйонів 

Фонд державного майна виручив від продажу 

майнового комплексу Первомайської 

гідроелектростанції 107,7 млн гривень.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Росія не забороняла в'їзд 24 українським 

морякам — Полозов 

Спростовуючи недостовірну інформацію, що 

Росія заборонила в'їзд 24 українським морякам, 

адвокат Микола Полозов офіційно повідомив, 

що вони як і раніше перебувають у статусі 

обвинувачуваних у кримінальній справі і 

ніяких заборон на в'їзд не було.

 

Депутат "Слуги народу" очолив підкомітет 

з питань захисту прав журналістів 

Народного депутата, члена фракції "Слуга 

народу" Сергія Швеця обрано головою 

підкомітету з питань захисту прав та свобод 

журналістів і працівників засобів масової 

інформації Комітету з питань свободи слова.

 

У Криму зараз понад 80 політв’язнів — 

адвокат 

У Криму триває переслідування не лише 

кримських татар та проукраїнських активістів, 

а й родичів та адвокатів, які їх захищають, 

зокрема з організації "Кримська солідарність".
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Антикорупційний суд дозволив затримати 

фігуранта справи "Роттердам+" 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду заочно заарештувала підозрюваного у 

справі "Роттердам+", заступника начальника 

управління енергоринку НКРЕКП Володимира 

Бутовського.

 

 

Раді рекомендують розслідувати діяльність 

НБУ часів Гонтаревої 

Комітет з питань Регламенту пропонує ВР 

ухвалити постанову "Про утворення 

Тимчасової слідчої комісії з питань 

розслідування діяльності керівництва 

Національного банку України та керівництва 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 

2014-2019 роках".

 

 

Розстріл Майдану: суд заочно арештував 

ексзаступника Захарченка 

Печерський райсуд столиці обрав запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою 

колишньому заступнику Міністра внутрішніх 

справ Віктору Ратушняку.

 

У Запорізькій області застрелили 

заступника голови ОТГ 

В Якимівському районі Запорізької області в 

середу зранку, 18 вересня, був застрелений 

заступник селищного голови Якимівської 

об’єднаної територіальної громади, 42-річний 

Дмитро Кириллов.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782897-antikorupcijnij-sud-dozvoliv-zatrimati-figuranta-spravi-rotterdam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782897-antikorupcijnij-sud-dozvoliv-zatrimati-figuranta-spravi-rotterdam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782897-antikorupcijnij-sud-dozvoliv-zatrimati-figuranta-spravi-rotterdam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782773-radi-rekomenduut-rozsliduvati-dialnist-nbu-casiv-gontarevoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782773-radi-rekomenduut-rozsliduvati-dialnist-nbu-casiv-gontarevoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2782773-radi-rekomenduut-rozsliduvati-dialnist-nbu-casiv-gontarevoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782653-rozstril-majdanu-sud-zaocno-arestuvav-ekszastupnika-zaharcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782653-rozstril-majdanu-sud-zaocno-arestuvav-ekszastupnika-zaharcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782653-rozstril-majdanu-sud-zaocno-arestuvav-ekszastupnika-zaharcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2782523-u-zaporizkij-oblasti-zastrelili-zastupnika-golovi-otg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2782523-u-zaporizkij-oblasti-zastrelili-zastupnika-golovi-otg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2782523-u-zaporizkij-oblasti-zastrelili-zastupnika-golovi-otg.html


 

Зниклого безвісти солдата-контрактника 

знайшли у Чорнобильській зоні 

Поліцейські зони ЧАЕС виявили на території 

зони відчуження зниклого безвісти солдата-

контрактника.

 

 

Голова Херсонської ОДА заявляє, що йому 

погрожують 

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявляє, 

що йому погрожують.

 

 

У Державній судовій адміністрації 

чиновники майнили криптовалюту 

Служба безпеки України викрила посадовців 

держпідприємства «Інформаційні судові 

системи» Державної судової адміністрації 

України на використанні шкідливого 

програмного забезпечення.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Привид «Музею на Поштовій» блукає 

інтернетом і прокуратурою АНАЛІТИКА 

Як у такому стародавньому місті, як Київ, 

узгодити історію та сучасну забудову.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2782751-zniklogo-bezvisti-soldatakontraktnika-znajsli-u-cornobilskij-zoni.html
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Реабілітація, «рожеве сприйняття 

радянського» є загрозою для України - 

Володимир В’ятрович, голова Українського 

інституту національної пам’яті ІНТЕРВ'Ю 

24 вересня 2019 року о 14:00 в Музеї Івана Гончара 

(вул. Лаврська, 19) відкриється виставковий 
проєкт«Battle of memories: міфи та реалії радянської 
доби», над яким наразі працюють команди Українського 
інституту національної пам’яті та Музею міста 
Кам’янське за підтримки Українського культурного 
фонду.

СУСПІЛЬСТВО 

 

―Тролі‖ на столичному Подолі, або Чию 

діяльність зупинила компанія Facebook 

Сотні облікових записів і груп, які пов’язані з 

PR-агентством Pragmatico, вели скоординовані 

кампанії з дезінформації в Україні

 

 

Найближчим часом трудові книжки мають 

піти в історію — Дубілет 

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 

планує за 6-9 місяців перевести всі документи, 

що стосуються кадрових питань в уряді, в 

електронний формат. 

 

Гран-прі першого ―Кіноогляду‖ отримала 

стрічка ―Сама собі тут‖ ФОТО 

Перший “Кіноогляд сучасного українського 

кіна”, що відбувся 12 -14 вересня в Будинку 

кіно за підтримки Державного агентства 

України з питань кіно, оголосив переможців.

https://www.facebook.com/events/390294068337018/
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Українська студентка розповіла, як 

потрапила до топ-30 знавців китайської 

мови у світі 

Студентка 4-го курсу факультету 

сходознавства Київського національного 

лінгвістичного університету (КНЛУ) Тетяна 

Мигрин стала фіналісткою Всесвітнього 

конкурсу знавців китайської мови "Китайській 

міст" 2019 року, потрапивши до тридцятки 

найкращих знавців китайської мови. 

 

 

Вийшов фінальний трейлер українського 

фільму "Захар Беркут" 

Історичний екшн «Захар Беркут» виробництва 

Kinorob та Cinema Day вийде в прокат 10 

жовтня.

 

 

Квартет ASTURIA виконає гімн Ліги 

Європи перед матчем ―Динамо‖ - "Мальме" 

ВІДЕО 

Український квартет ASTURIA виконає гімн 

Ліги Європи перед матчем “Динамо” - 

“Мальме”, який відбудеться 19 вересня в 

Києві.

 

Літо 2020: Wizz Air планує 650 додаткових 

рейсів 

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про 

відкриття продажу квитків на рейси з України, 

які будуть виконуватися в сезон літньої 

навігації 2020 року.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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