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ТОП 

 

Уряд заборонив транзит іноземців через 

Україну 

Кабінет Міністрів заборонив в’їзд в Україну 

для іноземців, які прямували територією нашої 

держави транзитом. 

 

 

Зеленський не розуміє, з ким воюють мери 

міст ―червоної‖ зони 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

не розуміє, з ким воюють представники 

місцевої влади, які оскаржують запроваджені в 

їхніх містах карантинні обмеження.
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У Кремлі визначилися, кого відправлять на 

―нормандську‖ зустріч радників 

На зустрічі у нормандському форматі на рівні 

помічників у Берліні братиме участь заступник 

голови адміністрації президента Росії Дмитро 

Козак.

 

 

"Рейтинг": Зеленському довіряють 44% 

українців, не довіряють – 51% 

ОПИТУВАННЯ 

Президент Володимир Зеленський очолює 

рейтинг довіри серед ключових національних 

політиків: йому довіряють 44% українців, не 

довіряють – 51%.

 

 

 

 

 

Верховний Суд зупинив виконання 

провадження у справі ―Суркіси vs 

ПриватБанк‖ 

Верховний Суд зупинив виконання ухвали 

суду про забезпечення позову іноземних 

компаній до АТ КБ «ПриватБанк». 

 

Інспекцію Шумів проведе ОБСЄ у супроводі 

представників сторін — ОП 

Юридично інспектування в районі населеного 

пункту Шуми здійснюватиме представник 

координатора від ОБСЄ у супроводі 

представників сторін конфлікту.
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Танкер Delfi готуються відтягнути з Одеси 

до Чорноморська 

Компанія "Краншип" спільно з екіпажами 

плавкрана "Атлас-4", буксира та ліхтера 

завершують підготовчі роботи для 

транспортування танкера “Делфі” з пляжної 

зони.

 

 

Вибори-2020: чого чекають українці 

ОПИТУВАННЯ 

Понад 50% українців вважають, що ситуація на 

регіональному рівні після місцевих виборів 25 

жовтня 2020 року не зміниться.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посли країн Євросоюзу схвалили 

продовження санкцій проти Росії – ЗМІ 

Посли країн-членів Європейського Союзу 

схвалили продовження ще на шість місяців 

санкцій проти Росії за підрив територіальної 

цілісності України.

  

 

Перегляд Угоди про асоціацію: Україна 

розраховує на початок переговорів з ЄС у 

2021 році 

Україна сподівається на досягнення 

домовленості про початок переговорів щодо 

перегляду Угоди про асоціацію з Євросоюзом 

у 2021 році.
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Кулеба обговорив у парламенті Португалії 

безпекову ситуацію на Донбасі ФОТО 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба у ході візиту до Португалії обговорив 

безпекову сиуацію на сході України з головою 

комітету парламенту Португалії у закордонних 

справах та з питань португальских громад 

Сержіо Пінту.

 

 

МЗС підтвердило Ірану дати другого туру 

перемовин щодо катастрофи літака МАУ – 

Єнін 

Міністерство закордонних справ 

поінформувало іранську сторону про згоду 

провести другий раунд перемовин щодо 

компенсацій за збиття літака МАУ рейсу 

PS752 у запропоновані нею дати - з 18 по 21 

жовтня. 

 

На кордоні України попросили захисту 15 

громадян Білорусі 

За останній час в пунктах пропуску на 

державному кордоні України щодо отримання 

захисту звернулись 15 громадян Білорусі, 

зокрема у середу сім’я попросила 

міжнародного захисту через переслідування.

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні виявили 2 551 новий випадок 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні за минулу добу, 8 вересня, виявили 2 

551 новий випадок зараження коронавірусом, 

від початку епідемії загалом їх зафіксовано 

143 030. 
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Чернівці подають до суду на рішення 

Кабміну щодо ―червоної зони‖ 

Чернівецька міськрада подає до суду позов на 

рішення про віднесення міста до червоної зони 

епідемічної небезпеки.

 

 

Уряд скасував самоізоляцію для студентів з 

окупованих територій 

Кабінет Міністрів прийняв рішення про 

скасування 14-денної самоізоляції при 

перетині КПВВ для абітурієнтів та здобувачів 

освіти з тимчасово окупованих територій, які 

планують або вже навчаються на 

підконтрольній уряду території. 

УКРАЇНА 

 

"Слугу народу" на виборах до Ради 

підтримали б 25,7% українців — Рейтинг 

ОПИТУВАННЯ 

Лідером парламентського рейтингу в Україні є 

партія "Слуга народу", яку підтримали б 25,7% 

українців серед тих, хто готовий голосувати і 

визначився з вибором. 

 

 

Українські політики у серпні витратили 

близько $500 тисяч на рекламу в 

соцмережах – ОПОРА (ІНФОГРАФІКА) 

Українські політики та партії у серпні сумарно 

витратили близько пів мільйона доларів на 

політичну рекламу у соціальних мережах.
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Комітет ВР визначився з кандидатом у 

члени Ради Нацбанку 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, 

податкової та митної політики підтримав 

призначення економіста-міжнародника Василя 

Горбаля на посаду члена Ради Національного 

банку України.

 

 

Уряд призначив держсекретаря МКІП 

Кабінет Міністрів призначив державним 

секретарем Міністерства культури та 

інформаційної політики Ярему Дуля. 

 

На пост заступника генпрокурора претендує 

чиновник, якого пов’язують з Медведчуком 

Колишній заступник головного військового 

прокурора Генпрокуратури Максим 

Якубовський претендує на посаду заступника 

Генпрокурора.

 

Кримчани зможуть забрати українські 

біометричні паспорти протягом року після 

карантину 

Біометричні паспорти, оформлені кримчанами 

на материковій Україні і не отримані через 

запровадження карантину, можна буде 

отримати після скасування або ослаблення 

карантинних заходів. 
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ЕКОНОМІКА 

 

Україна виконує всі "маяки" МВФ і 

розраховує на транш до кінця року - 

Марченко 

Міністерство фінансів знаходиться розраховує 

до кінця року отримати транш МВФ. 

 

У "коронавірусному" фонді вже бракує 

коштів для трьох бюджетних програм - 

Рахункова палата 

За розрахунками фахівців Рахункової палати, у 

Фонді боротьби з COVID-19 вже недостатньо 

коштів для реалізації трьох бюджетних 

програм. 

 

Уряд планує запровадити вільну економічну 

віртуальну зону 

Одним з пріоритетних завдань для 

Міністерства цифрової трансформації, 

визначених у Плані дій уряду на 2020 рік, є 

створення інструменту електронного 

резидентсва та відкриття вільної економічної 

віртуальної зони. 

 

Головною моєю мотивацією стала 

можливість запропонувати прогресивні 

зміни в роботі НБУ - Ярослав Матузка, 

заступник голови Нацбанку України 

ІНТЕРВ'Ю 

Минулого тижня Рада Національного банку призначила 
голові Нацбанку Кирилу Шевченку нового заступника 
Ярослава Матузку.
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Портфель непрацюючих кредитів у 

держбанках планують скоротити за 3 роки 

на 305 мільярдів 

Рада з фінансової стабільності схвалила 

розроблені державними банками плани, які 

передбачають скорочення портфелю 

непрацюючих кредитів у державних банках на 

305 млрд грн за три роки.

 

 

Доплати лікарям збільшать у середньому на 

3,5 тисячі – Шмигаль 

Доплата медичним працівникам з вересня буде 

збільшена у середньому на 3,5 тис грн.

 

 

У Дрогобичі почали виготовляти віиськову 

техніку за стандартами НАТО (ФОТО) 

На Львівщині відновив роботу Дрогобицький 

завод автомобільних кранів, де виготовляють 

військову техніку, яка відповідає стандартам 

НАТО.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Стан Балуха стабільно тяжкий, його 

підключили до апарату ШВЛ - Геращенко 

Стан колишнього політв'язня, кримського 

активіста Володимира Балуха, якого знайшли 

напередодні побитим, залишається тяжким, 

його підключено до апарату штучної 

вентиляції легенів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3096161-portfel-nepracuucih-kreditiv-u-derzbankah-planuut-skorotiti-za-3-roki-na-305-milardiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3096161-portfel-nepracuucih-kreditiv-u-derzbankah-planuut-skorotiti-za-3-roki-na-305-milardiv.html
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―Бахчисарайська справа‖: обвинувачений 

заявив у суді про зв’язок секретних свідків 

із ФСБ 

Обвинувачений у другій бахчисарайській 

«справі Хізб ут-Тахрір» Сулейман (Марлен) 

Асанов, виступаючи в російському Південному 

окружному …

  

 

―Це моя найвідвертіша література‖: Сенцов 

презентував двотомник про російську 

в’язницю ФОТО 

Письменник і режисер, колишній в'язень 

Кремля Олег Сенцов презентував у Львові 

двотомне видання своїх творів про 

перебування у російській в’язниці. 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд визначив основних присяжних у справі 

Шеремета 

У справі щодо вбивства журналіста Павла 

Шеремета, фігурантами якої є ветеран АТО 

Андрій Антоненко («Ріффмастер»), лікарка і 

волонтерка Юлія Кузьменко і медсестра 

парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь, 

визначили основний склад присяжних.

  

 

Черновецький судиться з Кабміном через 

статус російської 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

отримав позов від Леоніда Черновецького з 

вимогою зобов’язати Кабінет Міністрів внести 

до Верховної Ради проєкт закону про надання 

російській мові статусу державної.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3096545-bahcisarajska-sprava-obvinuvacenij-zaaviv-u-sudi-pro-zvazok-sekretnih-svidkiv-iz-fsb.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3096422-sud-viznaciv-osnovnih-prisaznih-u-spravi-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3096422-sud-viznaciv-osnovnih-prisaznih-u-spravi-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3096496-cernoveckij-suditsa-z-kabminom-cerez-status-rosijskoi.html
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Підпал авто Лероса: адвокати наполягають 

на допиті Зеленського, Єрмака і Богдана 

Захист народного депутата Гео Лероса 

звернувся до поліції з клопотанням про допит 

Президента Володимира Зеленського, 

керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і 

його попередника Андрія Богдана у справі про 

підпал авто парламентарія.

  

 

У СБУ пояснили, чому їх неможливо 

позбавити функцій досудового 

розслідування 

Без внесення змін до Конституції України 

позбавити Службу безпеки правоохоронних 

функцій і досудового розслідування на даному 

етапі реформи неможливо.

 

 

СБУ затримала організатора незаконної 

легалізації росіян в Україні 

Контррозвідники Служби безпеки України 

виявили і блокували незаконну легалізацію 

росіян в нашій країні. 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Передвиборчий Харків: фатальний Кернес, 

"ватники" і несподіваний Зе-кандидат у 

колоді АНАЛІТИКА 

Чи буде у другого за величиною міста України 

новий мер? Для харків'ян головна інтрига дня - 

не коронавірус, хоча загальна кількість хворих 

у регіоні перевищила 10 тисяч осіб. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3096406-pidpal-avto-lerosa-advokati-napolagaut-na-dopiti-zelenskogo-ermaka-i-bogdana.html
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eHealth зависати не буде, але тепер справа за 

державою АНАЛІТИКА 

Міжнародні донори в розвиток електронної 

системи охорони здоров’я вкладатимуть. Але 

без Концепції – відмовляються… 

 

Для реалізації масштабних проєктів спершу 

треба об’єднатися в агломерацію - Наталія 

Мельник, директор Департаменту 

економіки та інвестицій КМДА  

(ІНТЕРВ'Ю) 

Департамент економіки та інвестицій – це такий собі 
центр прийняття фінансово-економічних рішень КМДА.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Законопроєкт про декрет для чоловіків 

пройшов комітет ВР 

Комітет Верховної Ради з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів схвалив 

законопроєкт №3695 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо забезпечення 

рівних можливостей матері та батька на догляд 

за дитиною". 

 

В Україні затвердили нові вимоги до 

документів про вищу освіту 

Кабінет Міністрів затвердив перелік 

обов'язкової інформації, яка має міститися в 

документах про вищу освіту.
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Як працювати закладам освіти під час 

карантину: МОН випустило збірник 

документів 

Міносвіти і науки спільно з Міністерством 

охорони здоров’я розробили Збірник 

нормативних документів щодо роботи закладів 

освіти на період карантину у зв’язку з … 

 

 

В Україні оголосили учасників нацвідбору 

на Оскар 

Український Оскарівський комітет оголосив 

учасників національного відбору на здобуття 

премії "Оскар" .

 

 

Українцям планують дозволити внутрішні 

авіаподорожі з е-паспортом 

Кабінет Міністрів підготував законопроєкт, 

яким пропонується надати українцям 

можливість подорожувати літаками в межах 

України, пред’являючи електронний паспорт 

або закордонний е-паспорт.

 

 

 

В Україні стартував проєкт ―Мільйон дерев 

за 24 години‖ 

В Україні стартував проєкт “1 000 000 дерев за 

24 години”. Проєкт має на меті привернути 

увагу до стану екосистеми України, а також є 

акцією, спрямованою на боротьбу з 

кліматичними змінами.
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У Мукачеві для безпеки туристів 

облаштують антикишені 

У Мукачеві облаштують безпекові зони для 

туристів – так звані антикишені. Вони 

передбачатимуть висадку пасажирів з 

туристичних автобусів у центрі міста.
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