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ТОП 

 

Україна під перехресним вогнем. Відлуння 

телефонного скандалу Трамп–Зеленський 

АНАЛІТИКА 

Мир ціною національних інтересів України 

може дестабілізувати країну зсередини – 

Chatham House

 

Секретар РНБО Данилюк написав заяву 

про відставку 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

України Олександр Данилюк написав заяву 

про відставку перед початком візиту 

Президента до США.
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Справа Burisma ―висить‖ і у ній не 

фігурують Злочевський та Байден — САП 

Кримінальне провадження відносно Burisma 

Group було закрите прокурором через 

відсутність доказів, але після скарги 

екснардепа Тетяни Чорновол суд зобов’язав 

поновити слідство. 

 

International IT Forum: Федоров 

презентував бренд Цифрової держави 

На International IT Forum 2019 у Запоріжжі 

презентовано бренд Цифрової держави. 

 

 

Винник потрапив до бази "Миротворця" 

через участь у російському флешмобі 

Популярний український співак Олег Винник, 

який знявся у проекті #ВсемМир з російськими 

зірками, що підтримали політику Кремля щодо 

України і анексію Криму, потрапив до бази 

центру "Миротворець".

  

 

Фестиваль світла, виставка ножів та 

наукові пікніки: афіша на 27-29 вересня 

Не можете визначитися, чим зайнятися в 

останні вихідні вересня? Обирайте цікаві події 

в нашій афіші – від Kyiv Lights Festival до 

головного крафтового свята осені
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Берлін не змінить ставлення до Києва попри 

критику Меркель у розмові Зеленського з 

Трампом 

У канцлера ФРН Ангели Меркель не 

коментують висловлювання президентів 

України Володимира Зеленського та США 

Дональда Трампа під час їх телефонної 

розмови, в якій вони критикували канцлера, 

але говорять, що ставлення Берліна до Києва 

не буде змінено.

 

 

Ініціаторка імпічменту Трампа припускає, 

що до скандалу зі стенограмою причетна 

Москва 

Ненсі Пелосі, спікер палати представників 

Конгресу США, яка ініціювала процедуру 

імпічменту президента США, припустила, що 

до скандалу навколо телефонної розмови між 

Трампом та Зеленським може бути причетною 

Москва.

 

 

"Маріонетки" Москви намагалися зірвати 

нараду ОБСЄ у Варшаві - постпред України 

Росія використала численні маріонеткові 

організації на нараді Бюро з демократичних 

інституцій і прав людини ОБСЄ з людського 

виміру у Варшаві, дестабілізуючи роботу 

організації і намагаючись перекласти 

відповідальність за свої злочини на інших. 

 

 

Пристайко обговорив з новим генсеком 

Ради Європи ситуацію у ПАРЄ 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Пристайко обговорив з новопризначеним 

генеральним секретарем Ради Європи Марією 

Пейчинович-Бурич шляхи подолання кризи 

довіри до ПАРЄ.
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Нова програма співпраці з МВФ буде, але 

коли – невідомо АНАЛІТИКА 

Замість програми Stand-by, за якою Україна 

отримала лише один із трьох траншів, Фонд 

пропонує Києву механізм розширеного 

фінансування EFF

 

 

Україна надала Польщі дозвіл на 

ексгумацію 

Україна переказала Польщі формальну згоду 

на відновлення ексгумаційних робіт.

 

 

Україна та Шрі-Ланка підписали безвіз для 

дипломатів 

Україна та Шрі-Ланка підписали Угоду про 

звільнення від оформлення віз громадянам, які 

користуються дипломатичними, службовими 

або офіційними паспортами.

 

 

UNICEF відправив понад 8 тонн 

медпрепаратів та обладнання на 

окупований Донбас 

Дитячий фонд ООН UNICEF направив на 

тимчасово окуповану територію Донбасу 4 

вантажівки гуманітарної допомоги.
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Сенцова запросили у ПАРЄ 

Українського режисера і колишнього 

російського політв'язня Олега Сенцова 

запросили наступного тижня взяти участь у 

події в Парламентській асамблеї Ради Європи.

БЕЗПЕКА 

 

У Раді обговорили, чи варто створювати 

військову поліцію 

У Комітеті Верховної Ради з питань 

національної безпеки, оборони та розвідки 

відбулася зустріч, присвячена законодавчому 

забезпеченню утворення військової поліції.

 

 

На Saber Junction українські десантники 

тренуються у ―бойових‖ умовах ВІДЕО 

Триває активна фаза багатонаціональних 

навчань "Saber Junction – 2019", що проходять 

у Німеччині, і цьогоріч українські десантники 

входять до складу BLUFOR.

 

 

Українські військові навчилися керувати 

ударними дронами Bayraktar 

Військовослужбовці ЗС України закінчили 

курс навчання за програмою підготовки 

фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2.
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Сезон грипу: українцям цьогріч загрожують 

чотири штами вірусу 

Упродовж епідемічного сезону 2019/2020 року 

у Північній півкулі циркулюватимуть чотири 

віруси грипу: два віруси типу А - Brisbane та 

Kansas та стільки ж типу В - Colorado та 

Phuket.

УКРАЇНА 

 

Ексдепутату Жеваго заочно вручили підозру 

Працівники Державного бюро розслідувань 

заочно вручили повідомлення про підозру 

колишньому народному депутату 

Костянтинові Жеваго.

 

 

Команда Зеленського використала виборчу 

технологію Трампа, але "на рівень глибше" 

- Федоров 

Команда Володимира Зеленського під час 

виборчої компанії допрацювала на рівень 

глибше технологію, яку використовував 

нинішній президент США Дональд Трамп.

 

 

Артистів, які підтримують агресію РФ, не 

можна пускати в Україну - Бородянський 

Міністр культури, молоді та спорту Володимир 

Бородянський підтримує ту позицію, що 

держава має забороняти в’їзд на свою 

територію та діяльність артистів, які 

підтримують агресію проти України.
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Гончарук змушував міністрів з досвідом 

переглядати підхід до всіх речей - Федоров 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час 

стратегічної сесії для членів уряду у вересні 

змушував міністрів з досвідом переглядати 

свій підхід до всіх речей.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Мінцифри хоче збільшити частку ІТ-

сектора у ВВП до 10% 

Міністерство цифрової трансформації 

працюватиме над збільшенням частки ІТ у 

валовому внутрішньому продукті (ВВП) країни 

до 10%.

 

 

Укртрансгаз в рамках анбандлінгу з 

наступного року відокремить Оператора 

ГТС 

АТ "Укртрансгаз" із 1 січня 2020 року 

здійснить юридичне відокремлення ТОВ 

«Оператор ГТС України».

 

 

Україна долучилась до підготовки тексту 

майбутньої угоди СОТ 

Делегація Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства в Женеві 

взяла участь у підготовці тексту майбутньої 

Угоди СОТ з питань електронної комерції.
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У Міністерстві пояснили, коли в Україні 

запрацює накопичувальна пенсійна система 

Повноцінне запровадження накопичувальної 

пенсійної системи в Україні потребує 

створення відповідної інфраструктури.

 

 

Цьогоріч імпорт автомобілів в Україну зріс 

майже втричі 

Загальна вартість імпортованих за сім місяців у 

країну автомобілів склала 2,5 мільярда доларів. 

 

 

Міненерго розробить нову стратегію 

видобутку газу до 2025 року 

Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості, що знаходиться в процесі 

трансформації в Міністерство енергетики і 

захисту навколишнього середовища, готове 

взятися за розробку нової стратегії видобутку 

газу до 2025 року.

  

 

В Україні з наступного місяця запрацюють 

нові правила будівництва готелів 

1 жовтня 2019 року в Україні почнуть діяти 

нові державні будівельні норми щодо 

проєктування будівель готелів.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788722-u-ministerstvi-poasnili-koli-v-ukraini-zapracue-nakopicuvalna-pensijna-sistema.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788903-v-ukraini-z-nastupnogo-misaca-zapracuut-novi-pravila-budivnictva-goteliv.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

НАБУ пояснило, що їхнє розслідування 

справи Burisma не стосується Байдена 

Зміни у складі правління компанії Burisma 

Limited, які відбулися у травні 2014 року, не є і 

ніколи не були предметом розслідування 

НАБУ, а бюро розслідує події у справі, що 

охоплюють лише 2010-2012 роки.

 

 

СБУ затримала ―фінансиста ЛНР‖, який 

"прокрутив" понад 100 мільйонів 

Контррозвідка затримала на Запоріжжі 

колишнього працівника МВС, який організував 

і проводив масштабні фінансові операції для 

потреб незаконних збройних формувань 

терорганізації “ЛНР".

 

 

Топменеджери вивели з Південкомбанку $38 

мільйонів — СБУ 

Служба безпеки України викрила топ-

менеджмент ПАТ “КБ “Південкомбанк” на 

виведенні з установи 38 мільйонів доларів 

США, які доведеться відшкодовувати з 

державного бюджету.

 

 

Ексдепутату оголосили підозру у 

привласненні $20 мільйонів Ощадбанку 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро за дорученням прокурорів САП 

повідомили про підозру у вчиненні низки 

особливо тяжких корупційних злочинів 

колишньому народному депутатові.
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СЕТАМ продав арештовану вітрильну яхту 

для виплати боргів з аліментів 

Державне підприємство "СЕТАМ" на 

електронному 

майданчику OpenMarket продало самохідну 

вітрильну яхту ТП-890 за 263 тис. грн для 

виплати боргів з аліментів.

 

 

Володимирський собор намагалися 

обікрасти 

Столична поліція затримала чоловіка, який 

намагався скоїти крадіжку з Володимирського 

собору.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

―Слово не горобець‖, або Іще кілька питань 

до стенограми «Зеленський-Трамп» 

АНАЛІТИКА 

Питання дня: наскільки «розсекречена» 

розмова може зашкодити Україні в стосунках 

із США та Євросоюзом

 

Кінорежисер і німці. Перша подорож 

Сенцова – до Берліна АНАЛІТИКА 

«Ми не маємо думати, що все завершилося, 

оскільки Олег уже вільний», – лунало в 

Берлінській кіноакадемії
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У нас зараз абсолютний рекорд – 17 виданих 

книг українських письменників менше ніж 

за пів року - Влад Сорд, позивний «Змій», 

засновник видавництва «Дім химер» 

ІНТЕРВ'Ю 

Тема війни сьогодні в Україні близька всім. Війна поруч, 
у нашому домі. У головах і в серцях українців. Хтось 
упритул до неї, хтось подалі.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна може стати одним із туристичних 

лідерів світу — Бородянський ВІДЕО 

Міністр культури, молоді та спорту Володимир 

Бородянський вважає, що Україна має всі 

передумови для того, щоб стати одним із 

туристичних лідерів світу.

 

 

Зеленський і Трамп, гонка нації та марш 

сімей ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

 

Саудівська Аравія спростила отримання віз 

для українців 

Саудівська Аравія спростила процес 

отримання туристичної візи терміном дії до 90 

днів для громадян низки країн, зокрема для 

українців.
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У столиці триває виставка Photo Kyiv Fair 

2019 

У Києві відбулося відкриття масштабного 

фотоярмарку Photo Kyiv Fair.

 

 

Україну накриє сильна триденна магнітна 

буря: як уберегтися від впливу 

Магнітна буря, яка досягне рівня G2, 

обрушиться на Землю вже в найближчу добу.

 

 

В Україні стартує друга хвиля акції 

«Відправ листівку» 

В Україні стартує друга хвиля всеукраїнської 

акції «Відправ листівку», спрямованої на 

популяризацію України у світі.
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