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ТОП 

 

Спільне інспектування на Донбасі - реакція 

соцмереж 

Інспекцію Шумів проведе ОБСЄ у супроводі 

представників сторін.

 

Кравчук пояснив, хто братиме участь у 

спільному інспектуванні біля Шумів ВІДЕО 

Голова української делегації у ТКГ Леонід 

Кравчук вважає, що для досягнення миру 

великих компромісів не буває і пояснив, хто ж 

входитиме в групу спільного інспектування 

позицій українських військових біля Шумів.
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Зрив інспектування в районі Шумів: 

Банкова виступила із заявою 

Одноразового "спільного інспектування" в 

районі населеного пункту Шуми не 

відбудеться через постійну зміну запитів 

російської сторони. 

 

 

 

Російсько-окупаційні війська вели 

прицільний вогонь поблизу Шумів 

Російсько-окупаційні війська вели прицільний 

вогонь поблизу Шумів, де мала пройти зустріч 

представників СЦКК ОБСЄ.

 

Патрулювання у Шумах: під ОП і 

резиденцією Зеленського - акції протесту 

ФОТО 

Активісти проводять акції протесту під ОПУ та 

резиденцією глави держави Володимира 

Зеленського у Конча-Заспі, аби донести свою 

позицію щодо ідеї про участь представників 

ОРДО у спільному патрулюванні в районі 

селища Шуми.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський і Меркель провели телефонну 

розмову 

Президент України та канцлер ФРН Ангела 

Меркель провели телефонну розмову.
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Євросоюз продовжив на пів року санкції 

проти Росії 

Європейський Союз оприлюднив у четвер 

рішення продовжити на наступні шість місяців 

санкції за підрив або погрози проти 

територіальної цілісності, суверенітету та 

незалежності України.

 

 

США ввели санкції проти українського 

депутата Деркача 

Міністерство фінансів США запровадило 

санкції проти позафракційного народного 

депутата України Андрія Деркача. 

 

Україна в оцінці подій у Білорусі поділяє 

позицію ЄС – Кулеба 

Україна в оцінці подій у Білорусі поділяє 

позицію Європейського Союзу. 

 

 

Посол Британії про "Мінськ": Одну річ він 

точно робить — садить Росію за стіл 

переговорів 

Посол Великої Британії в Україні Мелінда 

Сіммонс вважає, що Мінський процес як 

мінімум робить одну важливу річ - садить 

Росію за стіл переговорів.
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Закриті кордони: кого і як пропускатимуть 

в Україну 

Наявність підстав пропуску іноземців на 

територію України перевіряється виключно у 

пунктах пропуску при перевірці інспекторами 

прикордонного контролю необхідних для 

цього документів.

 

 

Данілов анонсував новий формат співпраці 

з Польщею на зразок "Люблінського 

трикутника" 

Секретар РНБО Олексій Данілов та керівник 

Бюро національної безпеки Республіки Польща 

Павел Солох домовилися започаткувати новий 

формат співпраці відомств на кшталт 

«Люблінського трикутника».

 

 

Зеленський призначив послів України в 

Ізраїлі та Казахстані 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Євгена Корнійчука Надзвичайним і 

Повноважним Послом України в Державі 

Ізраїль. 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні - 2 582 нових випадки 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 

582 новий випадки зараження коронавірусом, 

від початку епідемії загалом їх зафіксовано 

145 612.
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В Україні оновили "карантинні‖ зони - Київ 

стане ―помаранчевим‖ 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

визначила нове епідемічне зонування. За 

результатами засідання комісії Київ віднесено 

до "помаранчевої" зони.

 

 

Рівень летальності від коронавірусу в 

Україні скоротився до 2,1% - МОЗ 

В Україні відсоток летальності від 

коронавірусу є одним з найнижчих у світі. 

 

 

У Генштабі підтвердили COVID-19 у 

Хомчака 

Головнокомандувач Збройних сил України, 

генерал-полковник Руслан Хомчак перебуває 

на самоізоляції у зв’язку з позитивним 

результатом ПЛР-тесту.

 

УКРАЇНА 

 

Єрмак назвав піаром відкриття щодо нього 

справи СБУ 

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак 

вважає піаром відкриття 

провадження СБУ щодо його ролі в історії із 

так званою спецоперацією з “вагнерівцями”.
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Справа ―вагнерівців‖: Турчинов і Луценко 

вимагають створення у Раді ТСК 

Для з’ясування обставин імовірного зриву 

спецоперації українських спецслужб щодо 

затримання 33 найманців із ПВК Вагнера 

необхідно створити парламентську слідчу 

комісію. 

 

Під МВС - акція "Хто підняв руку на 

Балуха?" 

У Києві біля Міністерства внутрішніх справ 

проходить акція "Хто підняв руку на Балуха?"

 

 

Танкер Delfi завели до нафтогавані 

Чорноморськ 

Аварійний танкер Delfi, який сьогодні вночі 

зняли з мілини на узбережжі Одеси, близько 

14-ї години прибув в супроводі плавкрана 

"Атлас-4" та буксирів "Топаз" і "Діамант" до 

нафтогавані порту Чорноморськ.

 

 

Підземний страйк у Кривому Розі триває - 

гірники не пішли на угоду з керівництвом 

шахти 

Пропозиції адміністрації Криворізького 

залізорудного комбінату не були прийняті, 

страйкуючі шахтарі продовжують наполягати 

на своїх вимогах.
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ЕКОНОМІКА 

 

Проєкт бюджету-2021 буде в Раді 15 вересня 

— Шмигаль 

Проєкт державного бюджету на 2021 рік 

подадуть у Верховну Раду 15 вересня.

 

Україна піднялася у світовому рейтингу 

економічної свободи 

Україна піднялася на чотири позиції у 

світовому рейтингу економічної свободи, 

проте лишається єдиною європейською 

країною, що є у категорії економічно 

несвободних країн.

 

 

АМКУ дозволив переможцю аукціону 

придбати готель "Дніпро" 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

надав дозвіл товариству з обмеженою 

відповідальністю "Смартленд" на придбання 

акцій приватного акціонерного товариства 

"Готель "Дніпро".

 

 

Низка ініціатив Президента успішно 

реалізується попри коронакризу – Ковалів 

Попри негативний вплив пандемії COVID-19 

на економіку, в Україні й надалі успішно діють 

програми "Доступні кредити 5-7-9%" та 

доступного іпотечного кредитування під 10%, 

що реалізуються з ініціативи Президента 

Володимира Зеленського.
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Перший аукціон з приватизації 

спиртзаводів оголосять 15 вересня – ФДМУ 

Перший аукціон з приватизації об'єктів 

спиртової галузі буде оголошено 15 вересня 

2020 року.

 

 

ХАЗ не отримав інвестицій від Oriole Capital 

Group - Укравіапром 

Харківське державне авіаційне виробниче 

підприємство після підписання в 2017 році 

договору з американською компанією Oriole 

Capital Group не 

 

 

Україна залишається у ТОП-5 експортерів 

агропродукції до ЄС 

В умовах коронакризи Україна дещо зменшила 

обсяги власного сільськогосподарського 

експорту до ЄС, але зберегла місце у п’ятірці 

найбільших експортерів такої продукції до 

європейських країн. 

 

Україна цього маркетингового року 

експортувала олії майже на 17% більше 

ІНФОГРАФІКА 

За підсумками 2019/2020 маркетингового року 

(МР) з України експортовано основних видів 

рослинних олій на 5,28 млрд дол., що на 16,9% 

більше, ніж у 2018/2019 МР.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Стан Балуха залишається стабільно тяжким 

- Геращенко 

Стан колишнього політв'язня, кримського 

активіста Володимира Балуха залишається 

тяжким після нападу, лікарі прогнозів поки не 

дають. 

 

 

Український політв'язень у РФ Шумков 

відбув ще 10 днів у ШІЗО (ЛИСТ) 

Український політв'язень в Росії Олександр 

Шумков повідомляє про те, що відбув чергові 

10 діб у ШІЗО. 

 

Окупанти в Криму відкривають справи за 

відмову служити в армії РФ 

Росія продовжує переслідувати кримчан за 

відмову служити в армії країни-окупанта - 

лише у серпні у зв'язку з цим було порушено 

п'ять нових кримінальних справ та винесено 

вісім нових вироків. 

 

 

"Вільні": у Києві відкрилася виставка про 

українців, які були засуджені окупантами 

Виставка "Вільні", яка розповідає про 

українців, які були заарештовані й засуджені 

Російською Федерацією та “ДНР” і “ЛНР”, 

відкрилася у Києві на території Меморіального 

комплексу «Національний музей історії 

України у Другій світовій війні».
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

СБУ викрила чиновників міграційної 

служби, які робили документи бойовикам 

"ДНР" 

Контррозвідники СБУ викрили та припинили 

протиправні дії посадовців Державної 

міграційної служби України у Донецькій 

області з легалізації бойовиків терористичної 

організації «ДНР».

 

 

ДБР викликає Богдана на допит 

Держбюро розслідувань викликає екскерівника 

Офісу Президента Андрія Богдана як свідка 

для проведення слідчих дій та перевірки 

озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів 

з приводу ймовірних домовленостей із 

російськими чиновниками щодо Криму.

 

 

Справа про держзраду: апеляції на вирок 

Януковичу відклали на 1 жовтня 

Київський апеляційний суд відклав розгляд 

апеляційних скарг захисту експрезидента 

Віктора Януковича на вирок суду першої 

інстанції у справі щодо держзради на 1 жовтня.

 

 

Карантин у школах: МОН попереджає 

директорів про штрафи й тюремні строки 

Міністерство освіти і науки України 

звернулося з листом до керівників закладів 

освіти щодо неухильності дотримання 

законодавства під час організації освітнього 

процесу.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Битва за Ужгород: «Усі проти Андріїва» 

АНАЛІТИКА 

Найбільша інтрига осінніх виборів на 

Закарпатті – хто з кандидатів “візьме” столицю 

регіону, місто Ужгород

 

 

10 справ, які обов’язково треба зробити у 

Львові АНАЛІТИКА 

На вихідних радимо потерти Дровняка, 

спуститися в старовинний некрополь чи 

випити кави в чаклунсько-масонській 

кам’яниці

 

 

Ера кібернетики може бути більшою 

загрозою театру, ніж пандемія - Давид 

Петросян, театральний режисер ІНТЕРВ'Ю 

Уродженець Вірменії Давид Петросян вступав до 
Національного університету театру, кіно і телебачення 
імені І.Карпенка-Карого ще як іноземець, але вже 
одразу після випуску потрапив до плеяди молодих 
українських режисерів.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Відпочинок під час пандемії: консул в 

Анталії дав поради українським туристам 

Тест на COVID-19 варто робити в Україні, ще 

перед вильотом на відпочинок до Туреччини, а 

також слід ретельно обирати страхування та 

продовжити його термін з урахуванням 

можливого карантину.
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Наступного року ЗНО пройде з 21 травня до 

16 липня, ДПА з математики стане 

обов'язковою 

В 2021 році зовнішнє незалежного оцінювання 

відбудеться з 21 травня по 16 липня, 

обов’язковою з 2021 року стане державна 

підсумкова атестація з математики. 

 

Кулеба у Мадриді зустрівся з українським 

футболістом Зозулею ВІДЕО 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба під час візиту до Іспанії зустрівся з 

нападником іспанського клубу "Альбасете" 

українським футболістом Романом Зозулею. 

 

На Прикарпатті за вихідні у ресторанах 

влаштували 35 свят, з них 10 – у "червоній" 

зоні 

В Івано-Франківській області протягом 5 та 6 

вересня зафіксували 35 масових заходів в 

закладах громадського харчування,  із них 10 – 

у "червоній" зоні. 

 

В Україні створять національного 

оператора на ринку тютюнових виробів 

Кабінет Міністрів підтримав створення в 

пілотному режимі Національного оператора на 

ринку тютюнових виробів, що надаватиме 

логістично-інформаційні послуги для ринку і 

держави. 
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В Києві стартував Кубок Дерюгіної-2020 

Це перший міжнародний турнір з художньої 

гімнастики в світі з березня 2020-го. 

 

У замку «Радомисль» відбудеться 

британський бал 

У замку-музеї «Радомисль», що у місті 

Радомишль Житомирської області, в суботу, 12 

вересня, відбудеться британський бал 

вшанування шотландської культури. 

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3097030-v-kievi-startuvav-kubok-deruginoi2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3097030-v-kievi-startuvav-kubok-deruginoi2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3096117-u-zamku-radomisl-vidbudetsa-britanskij-bal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3096117-u-zamku-radomisl-vidbudetsa-britanskij-bal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3096117-u-zamku-radomisl-vidbudetsa-britanskij-bal.html

