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ТОП 

 

Зеленський каже, що влада відразу 

відреагувала на провокації на Донбасі 

Президент Володимир Зеленський наголошує 

на необхідності дотримання Росією досягнутих 

у Тристоронній контактній групі 

домовленостей щодо перемир'я на Донбасі. 

 

Кулеба про білоруських опозиціонерів: 

Україна відкрита для в’їзду на законних 

підставах 

Україна відкрита для в’їзду громадян Білорусі 

на законних підставах, але не дозволить 

спецслужбам Білорусі чи Росії скористатися 

цим, щоб зіпсувати відносини між білоруським 

та українським народами.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095351-zelenskij-kaze-so-vlada-vidrazu-vidreaguvala-na-provokacii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095351-zelenskij-kaze-so-vlada-vidrazu-vidreaguvala-na-provokacii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095354-kuleba-pro-biloruskih-opozicioneriv-ukraina-vidkrita-dla-vizdu-na-zakonnih-pidstavah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095354-kuleba-pro-biloruskih-opozicioneriv-ukraina-vidkrita-dla-vizdu-na-zakonnih-pidstavah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095354-kuleba-pro-biloruskih-opozicioneriv-ukraina-vidkrita-dla-vizdu-na-zakonnih-pidstavah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095354-kuleba-pro-biloruskih-opozicioneriv-ukraina-vidkrita-dla-vizdu-na-zakonnih-pidstavah.html


 

Балуха прооперували, у нього черепно-

мозкова травма - Геращенко 

Колишнього політв'язня, кримського активіста 

Володимира Балуха, якого напередодні побили 

невідомі, прооперували, в нього черепно-

мозкова травма, наразі постраждалого 

перевели в реанімацію. 

 

Гроші ПриватБанку: НАБУ відкрило 

справу через рішення Печерського суду на 

користь Суркісів 

Національне антикорупційне бюро порушило 

кримінальну справу за фактом ухвалення 

суддею Печерського райсуду Сергієм Вовком 

рішення на користь Суркісів у справі 

ПриватБанку.

 

«Новічок» проти «Північного потоку-2» 

АНАЛІТИКА 

Чи вдасться Навальному зробити у справі 

газогону більше, аніж Києву, Вашингтону та 

екологам?

 

 

Більшість киян задоволені роботою Кличка 

- “Рейтинг” ОПИТУВАННЯ 

Діяльністю міського голови Віталія Кличка 

задоволені 60% киян.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095612-baluhu-zrobili-operaciu-na-golovi-u-nogo-cerepnomozkova-travma-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095612-baluhu-zrobili-operaciu-na-golovi-u-nogo-cerepnomozkova-travma-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3095334-grosi-privatbanku-nabu-vidkrilo-spravu-cerez-risenna-pecerskogo-sudu-na-korist-surkisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3095334-grosi-privatbanku-nabu-vidkrilo-spravu-cerez-risenna-pecerskogo-sudu-na-korist-surkisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3095334-grosi-privatbanku-nabu-vidkrilo-spravu-cerez-risenna-pecerskogo-sudu-na-korist-surkisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3095334-grosi-privatbanku-nabu-vidkrilo-spravu-cerez-risenna-pecerskogo-sudu-na-korist-surkisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095304-novicok-proti-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095304-novicok-proti-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3095444-bilsist-kian-zadovoleni-robotou-klicka-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3095444-bilsist-kian-zadovoleni-robotou-klicka-rejting.html


 

"Гречка" для виборців: МВС пояснило, з 

якої суми починається кримінальна 

відповідальність 

Надання будь-яких товарів, які 

супроводжуються агітацією за кандидата чи 

партію, є непрямим підкупом виборців, якщо 

вартість товарів буде меншою за 63,06 грн – 

порушників притягнуть до 

адмінвідповідальності.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Колесникова український кордон не 

перетинала — ДПСУ 

Член Координаційної ради Білорусі Марія 

Колесникова у пункти пропуску України для 

проходження прикордонного контролю не 

прибувала.

 

Родненков і Кравцов поки не планують 

просити політичного притулку в Україні 

Прессекретар Координаційної ради Білорусі 

Антон Родненков та виконавчий секретар 

Координаційної ради Білорусі Іван Кравцов 

поки що не планують просити політичного 

притулку в Україні.

 

 

Курс України на вступ до ЄС і НАТО 

відповідає нашим спільним інтересам у 

регіоні – глава МЗС Румунії 

Курс України на вступ до ЄС і НАТО 

відповідає спільним інтересам України та 

Румунії у нашому регіоні Європи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3095178-grecka-dla-viborciv-mvs-poasnilo-z-akoi-sumi-pocinaetsa-kriminalna-vidpovidalnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3095178-grecka-dla-viborciv-mvs-poasnilo-z-akoi-sumi-pocinaetsa-kriminalna-vidpovidalnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3095178-grecka-dla-viborciv-mvs-poasnilo-z-akoi-sumi-pocinaetsa-kriminalna-vidpovidalnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3095178-grecka-dla-viborciv-mvs-poasnilo-z-akoi-sumi-pocinaetsa-kriminalna-vidpovidalnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095182-kolesnikova-ukrainskij-kordon-ne-peretinala-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095182-kolesnikova-ukrainskij-kordon-ne-peretinala-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095718-rodnenkov-i-kravcov-poki-ne-planuut-prositi-politicnij-pritulok-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095718-rodnenkov-i-kravcov-poki-ne-planuut-prositi-politicnij-pritulok-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095343-kurs-ukraini-na-vstup-do-es-i-nato-vidpovidae-nasim-spilnim-interesam-u-regioni-glava-mzs-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095343-kurs-ukraini-na-vstup-do-es-i-nato-vidpovidae-nasim-spilnim-interesam-u-regioni-glava-mzs-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095343-kurs-ukraini-na-vstup-do-es-i-nato-vidpovidae-nasim-spilnim-interesam-u-regioni-glava-mzs-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095343-kurs-ukraini-na-vstup-do-es-i-nato-vidpovidae-nasim-spilnim-interesam-u-regioni-glava-mzs-rumunii.html


 

Україна відкриє нове консульство в Румунії 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під 

час робочого візиту до Бухареста заявив, що 

Україна відкриє нове консульство в Румунії в 

місті Сігету-Мармацієй.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 140 479 випадків 

коронавірусу, за добу - 2 411 

(ІНФОГРАФІКА) 

В Україні станом на 8 вересня лабораторно 

підтверджені 140 479  випадків коронавірусу, 

за минулу добу зафіксували 2 411 випадків. 

 

Захворюваність на COVID-19 за місяць 

зросла майже удвічі — Нацслужба здоров’я 

В Україні рівень захворюваності на COVID-19 

у серпні зріс майже вдвічі порівняно з липнем. 

Також минулого місяця госпіталізували 34% 

хворих, у яких виявили коронавірус. 

 

Степанов пояснив правила збору зразків на 

COVID-19 

Лабораторії або пункти для взяття зразків на 

COVID-19 мають розміщуватися в спеціальних 

приміщеннях, але ні в якому разі не в 

житлових приміщеннях.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094997-ukraina-vidkrie-nove-konsulstvo-v-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094997-ukraina-vidkrie-nove-konsulstvo-v-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095116-v-ukraini-pidtverdili-140-479-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-2-411.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095116-v-ukraini-pidtverdili-140-479-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-2-411.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095116-v-ukraini-pidtverdili-140-479-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-2-411.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095116-v-ukraini-pidtverdili-140-479-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-2-411.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095230-zahvoruvanist-na-covid19-za-misac-zrosla-majze-udvici-nacsluzba-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095230-zahvoruvanist-na-covid19-za-misac-zrosla-majze-udvici-nacsluzba-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095271-stepanov-poasniv-pravila-zboru-zrazkiv-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095271-stepanov-poasniv-pravila-zboru-zrazkiv-na-covid19.html


 

Київ та 17 областей не готові до 

пом'якшення карантину 

Станом на 8 вересня Київ та 17 областей не 

готові до пом'якшення карантинних заходів.

 

 

Протоколи про порушення карантину може 

складати не тільки поліція — МВС 

Протоколи щодо порушення карантинних норм 

може складати не тільки поліція, а також 

виконкоми місцевих рад і органи санітарно-

епідемічного контролю.

 

Від молебну до весілля: Де найчастіше 

порушують карантин 

Невеселий топ-12 проявів трагічної 

легковажності. Незважаючи на обмежувальні 

заходи та адаптивний карантин, який уряд 

продовжив до 31 жовтня, в Україні з'являються 

нові спалахи захворювань на COVID-19. Я

 

УКРАЇНА 

 

Місцеві вибори-2020: які партії мають шанс 

пройти до Київради 

У рейтингу політичних сил на виборах до 

міської ради Києва лідером є партія "УДАР" за 

яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто 

визначився і має намір прийти на вибори.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095473-kiiv-ta-17-oblastej-ne-gotovi-do-pomaksenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095473-kiiv-ta-17-oblastej-ne-gotovi-do-pomaksenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095476-protokoli-pro-porusenna-karantinu-moze-skladati-ne-tilki-policia-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095476-protokoli-pro-porusenna-karantinu-moze-skladati-ne-tilki-policia-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3095442-vid-molebnu-do-vesilla-de-najcastise-porusuut-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3095442-vid-molebnu-do-vesilla-de-najcastise-porusuut-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3095447-miscevi-vibori2020-aki-partii-maut-sans-projti-do-kiivradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3095447-miscevi-vibori2020-aki-partii-maut-sans-projti-do-kiivradi.html


 

“Національна платформа” йде на місцеві 

вибори 

Політична партія «Національна платформа» 

братиме участь у місцевих виборах 25 жовтня 

2020 року.

 

 

У Харкові серед претендентів на посаду 

мера – перша жінка 

Від партії «Голос» за посаду міського голови 

Харкова боротиметься керівник громадської 

організації «Міські реформи», архітектор, 

урбаніст Олександра Нарижна. 

 

 

Міністр фінансів заявив, що не 

триматиметься за крісло 

Міністр фінансів Сергій Марченко готовий до 

будь-якого розвитку подій і точно не 

триматиметься за своє крісло, однак, вважає 

неприйнятним, коли 

 

 

Судова реформа: "Голос" проситиме 

Разумкова відправити Венеційській комісії 

всі законопроєкти 

Народні депутати від фракції "Голос" 

звернуться до Голови Верховної Ради Дмитра 

Разумкова з вимогою направити на оцінку 

Венеційської комісії не лише президентський 

законопроєкт щодо судової реформи, а й 

альтернативні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3095390-nacionalna-platforma-jde-na-miscevi-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3095390-nacionalna-platforma-jde-na-miscevi-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3095668-u-harkovi-sered-pretendentiv-na-posadu-mera-persa-zinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3095668-u-harkovi-sered-pretendentiv-na-posadu-mera-persa-zinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095485-ministr-finansiv-zaaviv-so-ne-trimatimetsa-za-krislo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095485-ministr-finansiv-zaaviv-so-ne-trimatimetsa-za-krislo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095595-sudova-reforma-golos-prositime-razumkova-vidpraviti-venecijskij-komisii-vsi-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095595-sudova-reforma-golos-prositime-razumkova-vidpraviti-venecijskij-komisii-vsi-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095595-sudova-reforma-golos-prositime-razumkova-vidpraviti-venecijskij-komisii-vsi-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095595-sudova-reforma-golos-prositime-razumkova-vidpraviti-venecijskij-komisii-vsi-zakonoproekti.html


 

Медреформа: Зеленський чекає пропозицій 

від МОЗ до кінця вересня 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов до 

кінця вересня повинен подати формат 

продовження медичної реформи та проєкт змін 

до неї.

 

 

Підрив авто на Донбасі: стало відоме ім'я 

бійця, який помер у лікарні 

У лікарні помер 20-річний український 

військовий Руслан Волков, який підірвався на 

невідомому вибуховому пристрої у зоні 

проведення ООС в районі населеного пункту 

Новгородське Донецької області. 

ЕКОНОМІКА 

 

Нафтогаз запустить поквартальний продаж 

газу для бізнесу 

НАК "Нафтогаз України" з четвертого 

кварталу 2020 року запускає квартальний 

тарифний план для бізнесу.  

 

Нафтогаз презентував проєкти збільшення 

ресурсної бази вуглеводнів 

Група Нафтогаз представила Прем’єр-міністру 

України Денису Шмигалю стратегічні напрями 

і проєкти видобутку природного газу, 

наголосивши при 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095597-medreforma-zelenskij-cekae-propozicij-vid-moz-do-kinca-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095597-medreforma-zelenskij-cekae-propozicij-vid-moz-do-kinca-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3095517-pidriv-avto-bila-novgorodskogo-pomer-drugij-poranenij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3095517-pidriv-avto-bila-novgorodskogo-pomer-drugij-poranenij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3095536-naftogaz-zapustit-pokvartalnij-prodaz-gazu-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3095536-naftogaz-zapustit-pokvartalnij-prodaz-gazu-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3095692-naftogaz-prezentuvav-proekti-zbilsenna-resursnoi-bazi-vuglevodniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3095692-naftogaz-prezentuvav-proekti-zbilsenna-resursnoi-bazi-vuglevodniv.html


 

В експлуатацію ввели другий агрегат 

Ташлицької ГАЕС 

Після завершення ремонту введений в 

експлуатацію другий агрегат Ташлицької 

ГАЕС, який входить до енергокомплексу 

Южно-Української атомної електростанції 

(ЮУАЕС). 

  

 

Разумков підписав зміни до законодавства 

щодо передачі корпоративних прав в 

управління 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав закон "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо передачі 

корпоративних прав в управління".

 

 

В "Інвестиційний атлас надрокористувача" 

додали 36 бурштинових ділянок  

Державна служба геології та надр України 

доповнила перелік ділянок у "Інвестиційному 

атласі надрокористувача" 36-ма новими 

об'єктами із покладами бурштину. 

 

НКРЗІ видала нову ліцензію Інтертелекому 

ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» 

("Інтертеком") 8 вересня отримало нову 

ліцензію для цифрового стільникового 

радіозв’язку CDMA–800, яка враховує 

припинення надання послуг компанією в 9 

областях.
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Україна за пів року втричі збільшила 

імпорт кавунів та динь 

Україна у першому півріччі 2020 року 

імпортувала 2,1 тис. тонн баштанних культур 

загальною вартістю 1,97 млн дол., що втричі 

більше, ніж торік, як у натуральному, так і у 

вартісному вимірі.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Чийгоз вважає причиною нападу на Балуха 

його громадянську позицію 

Причиною нападу на колишнього політв'язня, 

кримського активіста Володимира Балуха є 

його громадянська позиція.

 

 

Під ОП переселенці вимагають відновлення 

житлових програм ФОТО 

Під будівлею Офісу Президента в Києві 

відбувається мітинг внутрішньо переміщених 

осіб з вимогою відновити фінансування 

житлових програм: «Доступне житло» та 

пільгового кредитування під 3%.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Лерос хоче, аби всі справи щодо нього 

розслідувало НАБУ 

Народний депутат Гео Лерос, якого нещодавно 

було виключено з парламентської фракції 

"Слуга народу", хоче, щоб усі справи щодо 

нього розслідувало Національне 

антикорупційне бюро. 
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Напад на Балуха: поліція знайшла його речі 

та допитує свідків 

Органи столичної прокуратури тримають на 

контролі розслідування кримінального 

провадження, розпочатого за фактом 

заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру 

Балуху. 

 

 

Мін’юст подав скаргу на суддю Вовка до 

Вищої ради правосуддя 

Міністерство юстиції України подало до Вищої 

ради правосуддя скаргу на суддю Печерського 

районного суду міста Київ Сергія Вовка. 

 

 

Стерненко каже, що його справу залишили 

в одеському суді 

Верховний Суд залишив розгляд справи щодо 

Сергія Стерненка в Приморському суді Одеси.

 

 

"Прямий" пішов до суду через скасування 

ліцензії Нацрадою 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Телеканал "Прямий" подало в Окружний 

адмінсуд Києва позов до Національної ради з 

питань телебачення і радіомовлення.
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СБУ перекрила канал нелегальної міграції 

до країн Євросоюзу 

Контррозвідники Служби безпеки України 

викрили і блокували канал нелегальної міграції 

іноземців через державний кордон до країн 

Європейського Союзу. 

 

В офісі KharkivPride знову побили вікна 

ФОТО 

У Харкові невідомі побили вікна та залишили 

написи фасад будівлі, де розташований 

KharkivPride.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Російський проєкт Бабиного Яру: ситуація 

загострюється? АНАЛІТИКА 

Що непокоїть підписантів Звернення 

української культурної та наукової спільноти 

до очільників держави

 

Гуцульська коров’яча бриндза: смак 

столітніх традицій 

Ще один український продукт готується 

отримати географічне зазначення
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Режисер серіалу “Чорнобиль” проведе 

майстер-клас у Києві 

Київський міжнародний кінофестиваль 

«Молодість» запрошує на режисерський 

майстер-клас від Югана Ренка на основі 

серіалу «Чорнобиль». 

 

У Раді хочуть “дописати” в антитютюновий 

закон електронні сигарети 

У Верховній Раді до кінця цього року мають 

ухвалити закон, який прирівнює електронні 

сигарети й засоби для нагрівання до звичайних 

тютюнових виробів з відповідною забороною 

їх до продажу молоді та юнацтву. 

 

 

Для виявлення порушників на дорогах 

планують запустити "фантомні патрулі" 

У патрульній поліції України планують 

впровадити новий метод - фіксацію порушень 

поліцейськими у русі поліцейського авто.

 

 

Мандзій сказала, коли у школи повернуть 

гаряче харчування 

Школи повернуться до повноцінного 

харчування учнів після зняття карантинних 

обмежень.
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Україна 19 вересня долучиться до 

«Всесвітнього дня прибирання» 

Всеукраїнський міжнародний рух Let’s do it 

Ukraine проведе 19 вересня о 10:00 акцію 

«Всесвітній день прибирання». 

 

 

Туристи зможуть привезти додому аромат 

Києва 

Окрім магнітів та інших сувенірів, 

мандрівники відтепер зможуть придбати на 

згадку про столицю України її аромат. 

 

Стрічка «Додому» отримала нагороду за 

кращий сценарій на кінофестивалі в 

Німеччині 

Фільм Нарімана Алієва «Додому» відзначили 

за кращий сценарій на кінофестивалі Fünf Seen 

Film Festival 2020 в баварському місті 

Штарнберг. 
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