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ТОП 

 

Україна позбулася ядерної зброї, але 

втратила території й тисячі життів - 

Президент 

Україна позбулася одного з найбільших 

ядерних потенціалів на планеті через те, що 

вірила у свій внесок в розбудову нового світу, 

але зрештою втратила частину територій і 

тисячі життів своїх громадян.

 

Білий дім оприлюднив текст розмови 

Трампа й Зеленського 

Прес-служба Білого дому оприлюднила у 

відкритому доступі розсекречений документ зі 

стенограмою телефонної розмови президентів 

Дональда Трампа і Володимира Зеленського 

від 25 липня, яка стала причиною для 

політичних загострень у США останнім часом.
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Кабмін призначив нового голову Нацполіції 

Кабінет міністрів призначив головою 

Національної поліції України Ігоря Клименка.

 

 

Закон про держслужбу: 7% держслужбовців 

"світять" контракти 

Умови найму та звільнення чиновників 

спрощують. І є побоювання, що це призведе до 

зловживань з боку керівників управлінських 

структур

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Демарш: одна з фракцій ВР відправляє 

свого представника на сесію ПАРЄ 

Партія ―Опозиційна платформа — За життя‖ 

делегує свого представника для участі в роботі 

осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради 

Європи, незважаючи на офіційну відмову 

української делегації від участі в ній.

 

 

Зеленський з трибуни Генасамблеї закликав 

реформувати ООН 

Механізми ООН потребують оновлення, аби 

Організація могла безпосередньо втілювати 

все, про що говориться з її трибуни, бо всі 

слова у сучасному світі вже знецінені.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787239-kabmin-priznaciv-novogo-golovu-nacpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787239-kabmin-priznaciv-novogo-golovu-nacpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787585-zakon-pro-derzsluzbu-7-derzsluzbovciv-svitat-kontrakti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787585-zakon-pro-derzsluzbu-7-derzsluzbovciv-svitat-kontrakti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787585-zakon-pro-derzsluzbu-7-derzsluzbovciv-svitat-kontrakti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787247-demars-odna-z-frakcij-vr-vidpravlae-svogo-predstavnika-na-sesiu-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787247-demars-odna-z-frakcij-vr-vidpravlae-svogo-predstavnika-na-sesiu-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787247-demars-odna-z-frakcij-vr-vidpravlae-svogo-predstavnika-na-sesiu-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787512-zelenskij-z-tribuni-genasamblei-zaklikav-reformuvati-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787512-zelenskij-z-tribuni-genasamblei-zaklikav-reformuvati-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787512-zelenskij-z-tribuni-genasamblei-zaklikav-reformuvati-oon.html


 

Інвестиції, торгівля, освіта: Зеленський 

зустрівся з президентом Єгипту 

У рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної 

Асамблеї ООН Президент України Володимир 

Зеленський провів перемовини з Президентом 

Арабської Республіки Єгипет Абделем 

Фаттахом ас-Сісі.

 

 

Блокування комісії Україна-НАТО не 

перешкоджає інтеграції з Альянсом — посол 

Угорщини 

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто 

вважає, що блокування засідань Комісії 

Україна-НАТО на високому рівні не 

перешкоджає підготовці України до інтеграції 

з Північноатлантичним Альянсом.

 

 

Чубаров зустрівся із послом США в ОБСЄ 

Глава Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров зустрівся з послом США в 

ОБСЄ Джеймсом Гілмором у Варшаві.

 

 

Пристайко запросив главу МЗС Індії в 

Україну ФОТО 

На полях Генеральної асамблеї ООН міністр 

закордонних справ України Вадим Пристайко 

провів зустріч з міністром закордонних справ 

Індії Субрахманьямом Джайшанкаром та 

запросив його відвідати Україну.
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Коляда у Брюсселі обговорила ініціативи в 

рамках Трастового фонду НАТО 

Створення повноцінної системи реабілітації та 

соціальної інтеграції ветеранів військової 

служби, включаючи всіх, хто служив на 

Донбасі, матиме прямий вплив на сектор 

безпеки й оброни.

 

 

Авіаслужба України одержала членство в 

JARUS 

Державна авіаційна служба України стала 

повноцінним членом JARUS (Joint Authorities 

for Rulemaking on Unmanned Systems).

 

УКРАЇНА 

 

У битві Трампа-Байдена може програти 

Україна - Безсмертний 

У протистоянні між президентом США 

Дональдом Трампом та колишнім 

віцепрезидентом Джо Байденом може програти 

Україна.

 

 

Кабмін розпочинає перезавантаження влади 

- Гончарук 

бінет міністрів розпочинає процес 

перезавантаження влади. Так прокоментував 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 

у Facebook підписаний Президентом 

Володимиром Зеленським закон, який спрощує 

процедуру працевлаштування та звільнення 

держслужбовців.
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Звільнення та призначення: уряд 

оприлюднив кадрові рішення СПИСОК 

Уряд звільнив керівників Укравтодору, 

Нацполіції, Держархбудінспекції, 

Держгеонадр, Укртрансбезпеки, 

Держагентства лісових ресурсів, Нацагентства 

з питань державної служби, Державної 

архівної служби, Держагентства резерву та 

Держагентства з питань електронного 

урядування.

 

 

Кабмін призначив Авакову шістьох 

заступників 

Кабінет міністрів призначив шістьох 

заступників міністра внутрішніх справ.

 

 

Кабмін за 10 днів планує призначити голів 

низки держструктур 

Уряд має намір протягом 10 днів провести усі 

необхідні процедури та прозорий конкурс, аби 

призначити керівників низки державних 

структур замість звільнених сьогоднішніми 

рішеннями.

 

 

Уряд створив спецгрупу для розслідування 

ДТП із численними жертвами 

Кабінет міністрів створив спеціальну групу, 

яка розслідуватиме дорожні аварії з 

численними жертвами.
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ЕКОНОМІКА 

 

Законопроєкт про ринок землі - вже у Раді 

Урядовий законопроєкт №2178 ―Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення‖ зареєстрований у Верховній 

Раді.

 

 

Зеленський - президенту Румунії: 

Запрошуємо ваших інвесторів до України 

Під час перебування у США Президент 

України Володимир Зеленський провів зустріч 

із Президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

 

 

Укренерго планує вдвічі збільшити обсяг 

капітальних інвестицій наступного року 

Національна енергетична компанія 

"Укренерго" планує у 2020 році вдвічі 

збільшити обсяг капітальних інвестицій, 

зокрема, спрямувати понад 5 млрд гривень у 

реконструкцію мереж.

 

 

Зеленський і прем'єрка Норвегії домовилися 

про інвестиції для відновлення Донбасу 

На полях Генеральної Асамблеї ООН 

Президент України Володимир Зеленський 

зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Ерною 

Солберг. 
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Бізнес з КНР перестає бути для українців 

―китайською грамотою‖ - Юрій 

Шинкарчук, CEO-керуючий ―Укр-Китай 

Коммунікейшин‖ ІНТЕРВ'Ю 

За даними Посольства України в Китайській Народній 
Республіці, торік двосторонній товарообіг між країнами 
уперше перевищив $10 мільярдів.

 

 

Київ планує збільшити на декілька 

мільярдів бюджет-2020 

Бюджет Києва планується на рівні 63,7 млрд 

грн у 2020 році, що на 5,6 мільярда більше, ніж 

планові показники кошторису-2019.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Український політв'язень Шумков написав 

дві статті 

Бранець Кремля Олександр Шумков написав 

дві статті, які найближчим часом передасть на 

свободу з адвокатом.

 

 

Суд у Ростові залишив під арештом шістьох 

кримських татар 

Північно-Кавказький окружний військовий суд 

Ростова-на-Дону залишив під арештом 

фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" 

до 18 листопада 2019 року.
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Політв’язнів Бессарабова і Дудку етапували 

в Лефортово – ЗМІ 

Засуджених у справі «українських 

диверсантів» Олексія Бессарабова і 

Володимира Дудку етапували з СІЗО №1 

Сімферополя до Москви для розгляду 

апеляційної скарги на вирок. Тепер вони 

перебувають у СІЗО №1 Краснодара.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Рябошапка дав старт реформі прокуратури 

— що зміниться 

Набули чинності зміни до закону "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо першочергових заходів із 

реформи органів прокуратури", які 

передбачають атестацію всіх прокурорів і 

слідчих органів.

 

 

Кабмін затвердив новий законопроєкт про 

боротьбу з відмиванням коштів 

Уряд передав на розгляд Верховної Ради 

проєкт закону про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення.

 

МОЗ розпочинає аудит Охматдиту 

Міністерство охорони здоров'я розпочало 

аудит Національної дитячої спеціалізованої 

лікарні "Охматдит", Держпідприємства 

"Медичні закупівлі" та Центру ендокринної 

системи. 
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ДБР з'ясовує, як порт Южний "накрутив" у 

9 разів на списаних тепловозах 

Працівники теруправління Державного бюро 

розслідувань у Києві розслідують 

привласнення коштів державного підприємства 

«Морський торговельний порт Южний» під 

час придбання неякісного обладнання за 

завищеними цінами.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Зеленський: Хотілося б, щоб цю промову 

колись назвали "15 хвилин, що змінили 

світ" 

Президент України Володимир Зеленський 

виступив на загальних дебатах 74-ї сесії 

Генасамблеї ООН (повний текст)

 

 

Імпічмент для Трампа зі згадкою про 

Україну 

Нинішня атака на президента США може 

перетворитися на реальну загрозу. І все – через 

"українське" питання.

 

 

Фейкотиждень в українському 

медіапросторі: спершу ширимо, згодом — 

спростовуємо АНАЛІТИКА 

Із засиллям фейкових новин треба нарешті 

щось робити, але пустими балачками «на 

тему» тут вже не обійдешся 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Олена Зеленська відвідала щорічний обід 

перших леді в ООН (ФОТО) 

У рамках візиту Президента України 

Володимира Зеленського до США для участі в 

74-й сесії Генасамблеї ООН дружина глави 

Української держави Олена Зеленська взяла 

участь в обіді перших леді Fashion 4 

Development (F4D).

 

 

Апеляційний суд скасував рішення про 

призупинення ліцензії SkyUp 

Київський апеляційний суд задовольнив 

апеляційну скаргу ТОВ "Авіакомпанія SkyUp" 

на ухвалу Баришівського райсуду, якою було 

зупинено дію ліцензії авіакомпанії.

 

 

Осінній призов: військовий комісар озвучив 

план для Києва 

У Києві на строкову військову службу восени 

2019 року призовуть 634 особи.

 

Приходько про політику: Ця історія для 

мене вже завершена 

У жовтні мав би виповнитися рік політичній 

кар’єрі Анастасії Приходько у партії 

"Батьківщина", але Настя вийшла з неї тиждень 

тому.
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Сад панд і рожеві фламінго: Фестиваль 

китайських ліхтарів пройде в Харкові 

У Харкові 4 жовтня стартує міжнародний 

"Фестиваль гігантських китайських ліхтарів", 

що триватиме місяць і представить 30 

гігантських інсталяцій.

 

У нас лише 30% бібліотек підключені до 

інтернету - Антон Мартинов, координатор 

напрямку «Книги та видавнича індустрія» 

при Мінмолодьспорту ІНТЕРВ'Ю 

Минулого разу, коли я зустрічалася з Антоном 
Мартиновим близько року тому, ми, крім усього іншого, 
говорили й про больові точки книговидавництва, на які 
державі варто звернути увагу. 

 

На Рівненщині готуються до «Дня гарячого 

казана» 

Гастрономічний фестиваль «День гарячого 

казана» готуються провести найближчої неділі 

в Рівненській області.

 

 

Столичне Співоче поле у жовтні 

прийматиме Фестиваль хризантем 

4 жовтня на Співочому полі Печерського 

ландшафтного парку стартує вже традиційний 

осінній Фестиваль хризантем. Цього року 

виставка перетвориться на "Квіткове сузір’я".

 

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