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ТОП 

 

Українська делегація офіційно відмовилась 

від участі у сесії ПАРЄ 

Делегація України в Парламентській Асамблеї 

Ради Європи офіційно відмовилась від участі в 

осінній сесії організації.

 

 

Зеленський підписав закон про ―митний 

безвіз‖ із Євросоюзом 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав ухвалений Верховною Радою Закон 

«Про режим спільного транзиту та 

запровадження національної електронної 

транзитної системи».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786041-ukrainska-delegacia-oficijno-vidmovilas-vid-ucasti-u-sesii-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786041-ukrainska-delegacia-oficijno-vidmovilas-vid-ucasti-u-sesii-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786041-ukrainska-delegacia-oficijno-vidmovilas-vid-ucasti-u-sesii-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2785987-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-mitnij-bezviz-iz-evrosouzom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2785987-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-mitnij-bezviz-iz-evrosouzom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2785987-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-mitnij-bezviz-iz-evrosouzom.html


 

Зеленський підписав закон про імпічмент 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав Закон "Про особливу процедуру 

усунення Президента України з поста 

(імпічмент)".

 

Верховний Суд відхилив скаргу на 

призначення Богдана главою АП 

Велика Палата Верховного Суду відхилила 

апеляційну скаргу у справі про визнання 

протиправним і скасування Указу Президента 

України від 21 травня 2019 року № 304/2019 

"Про призначення Андрія Богдана главою 

Адміністрації Президента України".

 

 

Трагедія 2 травня в Одесі: ДБР відкрило 

справу проти Парубія 

Державне бюро розслідувань відкрило ще одне 

провадження щодо колишнього Голови 

Верховної Ради, народного депутата від 

"Європейської солідарності" Андрія Парубія - 

цього разу про причетність до протистоянь в 

Одесі 2 травня 2014 року.

 

 

У НАБУ відреагували на заклик 

Зеленського дзвонити на їхню "гарячу 

лінію" 

Рада громадського контролю при НАБУ, 

зазначає що бюро розслідує лише корупційні 

правопорушення, вчинені вищими посадовими 

особами.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785550-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-impicment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785550-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-impicment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785834-verhovnij-sud-vidhiliv-apelaciu-sodo-priznacenna-bogdana-glavou-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785834-verhovnij-sud-vidhiliv-apelaciu-sodo-priznacenna-bogdana-glavou-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785834-verhovnij-sud-vidhiliv-apelaciu-sodo-priznacenna-bogdana-glavou-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2785592-tragedia-2-travna-v-odesi-dbr-vidkrilo-spravu-proti-parubia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2785592-tragedia-2-travna-v-odesi-dbr-vidkrilo-spravu-proti-parubia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2785592-tragedia-2-travna-v-odesi-dbr-vidkrilo-spravu-proti-parubia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2785870-u-nabu-vidreaguvali-na-zaklik-zelenskogo-dzvoniti-na-ihnu-garacu-liniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2785870-u-nabu-vidreaguvali-na-zaklik-zelenskogo-dzvoniti-na-ihnu-garacu-liniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2785870-u-nabu-vidreaguvali-na-zaklik-zelenskogo-dzvoniti-na-ihnu-garacu-liniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2785870-u-nabu-vidreaguvali-na-zaklik-zelenskogo-dzvoniti-na-ihnu-garacu-liniu.html


 

В Україні запускають ―касовий апарат у 

смартфоні‖: що це означає для бізнесу 

В Україні буде впроваджено програмні 

реєстратори розрахункових операцій (РРО) у 

смартфоні.

 

 

#ЧашкаПрем‗єра: Гончарук запустив 

відеоблог 

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 

запустив відеоблог #ЧашкаПрем‗єра.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

На нараді ОБСЄ прокоментували ідею Росії 

―зробити‖ з Криму Тавриду 

Ініціатива влади Росії перейменувати Крим на 

Тавриду має на меті протиставити кримських 

татар іншим нацменшинам на півострові, 

зокрема грекам, применшити значення 

кримських татар як корінного народу 

півострова, а на регіональному рівні внести 

додаткову напругу у відносини Туреччини і 

Греції.

 

 

Україна не знімає питання ПДЧ щодо 

членства в НАТО — Пристайко 

Україна не знімає з порядку денного питання 

про надання Україні Плану дій щодо членства 

в НАТО, однак не порушуватиме його на 

лондонському саміті НАТО, бо цей захід не 

передбачає партнерської частини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2785852-v-ukraini-zapuskaut-kasovij-aparat-u-smartfoni-so-ce-oznacae-dla-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2785852-v-ukraini-zapuskaut-kasovij-aparat-u-smartfoni-so-ce-oznacae-dla-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2785852-v-ukraini-zapuskaut-kasovij-aparat-u-smartfoni-so-ce-oznacae-dla-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785828-caska-premera-goncaruk-zapustiv-videoblog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785828-caska-premera-goncaruk-zapustiv-videoblog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785828-caska-premera-goncaruk-zapustiv-videoblog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786008-na-naradi-obse-prokomentuvali-ideu-rosii-zrobiti-z-krimu-tavridu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786008-na-naradi-obse-prokomentuvali-ideu-rosii-zrobiti-z-krimu-tavridu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786008-na-naradi-obse-prokomentuvali-ideu-rosii-zrobiti-z-krimu-tavridu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785606-ukraina-ne-znimae-pitanna-pdc-sodo-clenstva-v-nato-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785606-ukraina-ne-znimae-pitanna-pdc-sodo-clenstva-v-nato-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785606-ukraina-ne-znimae-pitanna-pdc-sodo-clenstva-v-nato-pristajko.html


 

Додон хоче зустрітися із Зеленським на 

Генасамблеї ООН 

Президент Молдови Ігор Додон висловив 

надію на зустріч з Президентом України 

Володимиром Зеленським на полях 

Генеральної асамблеї ООН, що проходить в 

Нью-Йорку.

 

 

У порядок денний саміту НАТО слід 

включити питання ПДЧ — Порошенко 

П‘ятий президент Петро Порошенко наполягає 

на необхідності включення у порядок денний 

саміту НАТО в грудні питання про План дій 

щодо членства України в 

північноатлантичному Альянсі. 

 

ОБСЄ запустила антикорупційну 

платформу для Південно-Східної Європи й 

України 

Регіональна антикорупційна платформа (ACP) 

для управлінь внутрішньої безпеки 

прикордонних та правоохоронних органів 

держав-учасниць ОБСЄ Південно-Східної 

Європи, України та Молдови була запущена 

19-20 вересня у Відні.

 

Данилюк розповів канадській делегації про 

реформу СБУ та Укроборонпрому ФОТО 

Під час зустрічі секретаря РНБО Олександра 

Данилюка з канадською делегацією сторони 

обговорили стан імплементації реформ 

силових органів України, зокрема, СБУ, 

Нацполіції, а також реформування концерну 

"Укроборонпром".

 

БЕЗПЕКА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785664-dodon-hoce-zustritisa-iz-zelenskim-na-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785664-dodon-hoce-zustritisa-iz-zelenskim-na-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785664-dodon-hoce-zustritisa-iz-zelenskim-na-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785957-u-poradok-dennij-samitu-nato-slid-vkluciti-pitanna-pdc-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785957-u-poradok-dennij-samitu-nato-slid-vkluciti-pitanna-pdc-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785957-u-poradok-dennij-samitu-nato-slid-vkluciti-pitanna-pdc-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2785804-obse-zapustila-antikorupcijnu-platformu-dla-pivdennoshidnoi-evropi-j-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2785804-obse-zapustila-antikorupcijnu-platformu-dla-pivdennoshidnoi-evropi-j-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2785804-obse-zapustila-antikorupcijnu-platformu-dla-pivdennoshidnoi-evropi-j-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2785804-obse-zapustila-antikorupcijnu-platformu-dla-pivdennoshidnoi-evropi-j-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786035-daniluk-rozpoviv-kanadskij-delegacii-pro-reformu-sbu-ta-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786035-daniluk-rozpoviv-kanadskij-delegacii-pro-reformu-sbu-ta-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786035-daniluk-rozpoviv-kanadskij-delegacii-pro-reformu-sbu-ta-ukroboronpromu.html


 

Росія підготувала ―партизанів‖ і снайперів 

для дій на Донбасі — розвідка 

мандування російських окупаційних військ 

почало більш активно застосовувати 

диверсійно-розвідувальні та снайперські групи 

на окупованих частинах Донецької та 

Луганської областей та залучає підрозділи 

диверсантів, які три місяці готувалися в 

Ростовській області РФ до ведення 

―партизанської війни‖.

 

Facebook та Instagram видалили по 

мільйону ботів в Україні 

У 2019 році в українському сегменті 

соціальних мереж Facebook та Instagram 

відбулися дві істотні зміни чисельності 

аудиторії: кожна соцмережа видалила по 1 млн 

ботів і отримала стільки ж нових користувачів.

 

 

Хакер поширював вірус із DarkNet, 

замаскований під оновлення комп‘ютерних 

ігор 

Кіберполіція викрила 18-річного мешканця 

Івано-Франківської області, який поширював 

вірус, замаскований під оновлення 

комп‘ютерних ігор.

УКРАЇНА 

 

Пристайко назвав головне завдання зустрічі 

Зеленського з Трампом 

Українська сторона очікує, що президенти 

України і США Володимир Зеленський і 

Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку 

встановлять особистий контакт, обговорять 

очікування щодо двосторонніх відносин та їхні 

практичні аспекти.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2785709-rosia-pidgotuvala-partizaniv-i-snajperiv-dla-dij-na-donbasi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2785709-rosia-pidgotuvala-partizaniv-i-snajperiv-dla-dij-na-donbasi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2785709-rosia-pidgotuvala-partizaniv-i-snajperiv-dla-dij-na-donbasi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2785934-facebook-ta-instagram-vidalili-po-miljonu-botiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2785934-facebook-ta-instagram-vidalili-po-miljonu-botiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2785934-facebook-ta-instagram-vidalili-po-miljonu-botiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2785806-haker-posiruvav-virus-iz-darknet-zamaskovanij-pid-onovlenna-komputernih-igor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2785806-haker-posiruvav-virus-iz-darknet-zamaskovanij-pid-onovlenna-komputernih-igor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2785806-haker-posiruvav-virus-iz-darknet-zamaskovanij-pid-onovlenna-komputernih-igor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2785806-haker-posiruvav-virus-iz-darknet-zamaskovanij-pid-onovlenna-komputernih-igor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785531-pristajko-nazvav-golovne-zavdanna-zustrici-zelenskogo-z-trampom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785531-pristajko-nazvav-golovne-zavdanna-zustrici-zelenskogo-z-trampom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785531-pristajko-nazvav-golovne-zavdanna-zustrici-zelenskogo-z-trampom.html


 

У Зеленського розповіли про ідею нового 

міжнародного договору "на століття" 

Команда Президента працює над ідеєю 

підписання багатостороннього міжнародного 

договору зі США, Великою Британією, 

Німеччиною, Францією та Китаєм про гарантії 

територіальної цілісності і суверенітету 

України.

 

 

Кличко попросив двох заступників 

написати заяви на звільнення 

Київський міський голова Віталій Кличко 

представив керуючого партнера інноваційного 

центру-містечка UNIT.City і колишнього 

керівника експоцентру ВДНГ Максима 

Бахматова як свого нового радника.

 

 

Томенко збирається йти в мери Києва 

Микола Томенко планує балотуватись на 

посаду Київського міського голови.

 

 

Президент призначив заступницю Богдану 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Юлію Ковалів заступником керівника Офісу 

Президента.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785495-u-zelenskogo-rozpovili-pro-ideu-novogo-miznarodnogo-dogovoru-na-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785495-u-zelenskogo-rozpovili-pro-ideu-novogo-miznarodnogo-dogovoru-na-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785495-u-zelenskogo-rozpovili-pro-ideu-novogo-miznarodnogo-dogovoru-na-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2785617-klicko-poprosiv-dvoh-zastupnikiv-napisati-zaavi-na-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2785617-klicko-poprosiv-dvoh-zastupnikiv-napisati-zaavi-na-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2785617-klicko-poprosiv-dvoh-zastupnikiv-napisati-zaavi-na-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2786039-tomenko-zbiraetsa-jti-v-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2786039-tomenko-zbiraetsa-jti-v-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785621-prezident-priznaciv-zastupnicu-bogdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785621-prezident-priznaciv-zastupnicu-bogdanu.html


 

Зеленський призначив нового керівника 

СБУ на Одещині 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Віталія Харченка начальником управління 

служби безпеки в Одеській області.

 

Депутати б‘ють рекорди: у Раду ходять до 

94% "слуг народу" 

Найвищі показники відвідування засідань 

Верховної Ради України у вересні 

продемонстрували народні депутати фракцій 

політичних партій ―Слуга народу‖ та ―Голос‖, 

найнижчі — ―Опозиційна платформа - За 

життя‖. 

ЕКОНОМІКА 

 

Тенденція ―гривня вгору‖: хтось радіє, 

хтось – не дуже АНАЛІТИКА 

Деякі експерти вважають: рекордне зміцнення 

гривні може закінчитися кризою, бо 

економічних підстав для ревальвації не так вже 

й багато

 

 

США та Україна лідирують за темпами 

зростання агропромислового імпорту до ЄС 

Україна посідає третю позицію серед 

найбільших сільськогосподарських імпортерів 

до ЄС, і має світове лідерство за темпами 

зростанні імпорту до ЄС сільськогосподарської 

продукції у липні 2019 року у порівнянні із 

липнем минулого року.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2785692-zelenskij-priznaciv-novogo-kerivnika-sbu-na-odesini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2785692-zelenskij-priznaciv-novogo-kerivnika-sbu-na-odesini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2785692-zelenskij-priznaciv-novogo-kerivnika-sbu-na-odesini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785683-deputati-but-rekordi-u-radu-hodat-do-94-slug-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785683-deputati-but-rekordi-u-radu-hodat-do-94-slug-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785683-deputati-but-rekordi-u-radu-hodat-do-94-slug-narodu.html
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Гончарук пропонує Японії інвестувати в 

Чорнобильську зону 

Україна планує інвестувати у Чорнобильську 

зону відчуження та пропонує Японії стати 

партнером у цьому питанні.

  

 

Зеленський підписав зміни до закону про 

приватизацію держмайна 

Президент Володимир Зеленський підписав 

Закон про внесення змін до Закону України 

"Про приватизацію державного і комунального 

майна".

  

 

У "Слузі народу" анонсують запуск малої 

податкової реформи навесні 

Верховна Рада планує запустити малу 

податкову реформу вже навесні наступного 

року.

 

 

Стали відомі чотири найбільші 

підприємства-боржники із зарплати у Києві 

У Києві найбільшими боржниками із виплати 

заробітної плати є ―Завод Маяк‖, ―Мостобуд‖, 

ДП ―Луганськвугілля‖ та ―Укрзалізниця‖.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 
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На нараді ОБСЄ у Варшаві Денісова 

розповіла про 113 українських політв‘язнів 

На території Росії та в окупованому Криму на 

сьогодні незаконно утримуються 113 громадян 

України, яких потрібно звільнити. 

 

 

У Крим із РФ етапували 15 кримських 

татар для пізнання "засекреченим свідком" 

З Росії до окупованого Криму етапували 15 

кримських татар для пізнання "засекреченим 

свідком".

 

 

Адвокат сказав, коли подасть апеляцію у 

справі нацгвардійця Марківа 

Боєць Нацгвардії України Віталій Марків, 

засуджений в Італії за звинуваченням у 

причетності до загибелі італійського 

журналіста Андреа Роккеллі і його перекладача 

на Донбасі в 2014 році, вірить у позитивне для 

себе рішення апеляційної інстанції.

 

Удари по п'ятах, нирках і вухах: на нараді 

ОБСЄ озвучили нові факти тортур над 

Балухом 

Російська Федерація грубо порушує свої 

зобов'язання з прав людини на території 

окупованого Криму.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Президент підписав закон про запуск 

реформи прокуратури 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів 

прокуратури".

 

Розкрадання в Укрзалізниці: матеріали у 

"справі Дубневичів" передали поліції 

Укрзалізниця передала до правоохоронних 

органів матеріали щодо мільйонних збитків, 

яких вона зазнала при купівлі анкерів у дилерів 

ТОВ «Корпорація КРТ» братів Богдана та 

Ярослава Дубневичів.

 

 

Суд розглядає апеляції на вирок Януковичу: 

продовження 18 жовтня 

Київський апеляційний суд продовжить 

розгляд апеляційних скарг на вирок 

Оболонського райсуду Києва у справі щодо 

державної зради експрезидента Віктора 

Януковича 18 жовтня. 

 

 

Медіахолдинг UMH Курченка передали в 

управління АРМА 

Печерський райсуд столиці передав майнові та 

корпоративні права групи "Український Медіа 

Холдинг" в управління Нацагентства з питань 

виявлення, розшуку та управління 

корупційними активами.
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Сайти-дезінформатори заробляють на 

фейках $235 мільйонів щороку 

Сайти, які поширюють дезінформацію, 

щорічно отримують 235 мільйонів доларів.

 

 

У Києві світло можуть вимкнути 21 

боржнику: серед них водоканали і 

медзаклади 

ПАТ "Київобленерго" протягом 23–25 вересня 

відімкне від електропостачання 21 абонента-

боржника у восьми різних районах Київської 

області, якщо споживачі не врегулюють 

питання заборгованості.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Зеленський у Нью-Йорку: перше 

знайомство АНАЛІТИКА 

Чого очікувати від візиту президента України 

на найвищий дипломатичний майданчик світу

 

 

Звільнені моряки з судна Marmalaita вже у 

Німеччині 

Захоплені а потім звільнені камерунськими 

піратами моряки з німецького судна 

перебувають у Німеччині, звідки у вівторок 

планують відбути додому.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Серіал "Чорнобиль" здобув три премії 

"Еммі" 

 Серіал Чорнобиль, який створила компанія 

НВО, отримав премії на 71-й церемонії 

вручення нагород в галузі телебачення "Еммі", 

яка відбулася 22 вересня у Лос-Анджелесі.

 

 

Зеленський підписав закон про підтримку 

кінематографії 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про внесення змін до Бюджетного 

кодексу щодо державної підтримки 

кінематографії.

 

 

«Фокстер і Макс» – дитяче кіно у 

недитячому контексті 

В український прокат вийшла фантастична 

стрічка для родинного перегляду

 

 

У мережі з'явився відеопутівник 

українськими місцями Праги 

Відтепер чехи, гості чеської столиці, зокрема й 

українці, які відвідують Прагу, зможуть 

прогулятися українськими місцями міста. 
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Міланський тиждень моди: українки 

підкорюють подіум ФОТО 

У Мілані відбулися покази Giorgio Armani 

та Dolce & Gabbana, в яких взяли участь 

українські моделі.

 

 

"Стоунхендж" і палеовулкан: 

Дніпропетровщина робить ставку на 

археологічний туризм 

У Дніпропетровській області планують 

зацікавлювати туристів місцевими 

археологічними "родзинками". 

 

 

Виставка ―Battle of memories: міфи та реалії 

радянської доби‖ відкриється у Києві 

Відкриття виставкового проєкту ―Battle of 

memories: міфи та реалії радянської доби‖ 

відбудеться 24 вересня о 16:00 в музеї Івана 

Гончара.

 

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