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ТОП 

 

Україна хоче повної інтеграції до ЄС - 

Володимир Зеленський, Президент України 

(Інтерв'ю Hospodárske noviny) 

Повна версія інтерв’ю Президента України 
Володимира Зеленського словацькому 

економічному виданню Hospodárske noviny.

 

 

Конвертоплани ВПС США здійснили політ 

над Києвом ФОТО, ВІДЕО 

У середу, 23 вересня, у небі над Києвом на 
малій висоті пролетіли конвертоплани CV-22B 
Військово-повітряних сил США.
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Єрмак назвав “австралійським фейком” 

інформацію про “хабар від росіян за 

Цемаха” 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 
назвав інформацію щодо нібито надання йому 
хабара за відстоювання інтересів Росії в 

Україні, у тому числі в питанні обміну 
фігуранта справи про збиття літака MH17 
Володимира Цемаха, "австралійським 
фейком". 

 

На виборах працюватимуть 66 

довготермінових спостерігачів ОБСЄ, ще 

600 прибудуть напередодні 

До складу Місії Бюро демократичних 

інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі 
спостереження за місцевими виборами 
увійшли 66 довготермінових спостерігачів. Ще 
600 спостерігачів прибудуть за декілька днів 
до виборів. 

 

 

В Україні змінили стандарти госпіталізації 

хворих з корона вірусом ІНФОГРАФІКА 

Міністерство охорони здоровʼя оновило 
стандарти госпіталізації хворих з 

коронавірусом.

 

 

В Україні створили центр, який керуватиме 

усіма трансплантаціями 

Кабінет Міністрів створив спеціалізовану 
державну установу “Український центр 
трансплантат-координації”.
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Пожежа під Києвом: згоріли шість квартир, 

є постраждалий ВІДЕО 

У с. Софіївська Борщагівка Києво-
Святошинського району Київської області 
сталася пожежа у шестиповерховому будинку. 

 

Стан Балуха стабілізувався, попереду - 

тривала реабілітація 

Стан колишнього в'язня Кремля Володимира 
Балуха, який був прооперований після тяжкої 
травми голови, стабілізувався, і лікарі говорять 
про позитивну динаміку.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Путіну треба, щоб на Донбасі була війна - 

Волкер 

Колишній спеціальний представник 

Держдепартаменту США з питань України 
Курт Волкер вважає, що президент Росії 
Володимир Путін дуже задоволений ситуацією 
на Донбасі такою, якою вона є на сьогодні. 

 

 

"Дуже інтенсивний діалог": Кулеба 

розповів, про що домовився з Сіярто 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба відзначив, що під час зустрічі на 
Закарпатті із угорським колегою Петером 
Сіярто вони мали
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Проєкт відновлення Сходу України: 

узгодили текст угоди з МБРР про надання 

$100 мільйонів 

Представники України та Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку (Світового банку) 
узгодили текст угоди щодо надання 100 млн 

доларів до 2025 року на проєкт "Східна 
Україна: возз’єднання, відновлення та 
відродження" (3В).

 

 

“Об’єднані зусилля-2020” показали 

найвищий рівень українських військових – 

Зеленський ФОТО 

Президент Володимир Зеленський наголосив, 
що навчання “Об'єднані зусилля – 2020” є ще 
одним сигналом потужної міжнародної 
підтримки України у захисті своєї 
територіальної цілісності та безпеки в Європі.

 

 

Українці в Сан-Антоніо просять підтримати 

звернення про визнання Голодомору 

геноцидом 

Неприбуткова організація «Українське Сан-
Антоніо» (місто Сан-Антоніо, штат Техас, 

США) працює над питанням офіційного 
визнання факту Голодомору 1932-1933-хх 
років в Україні місцевими урядами США і 
просить українську спільноту про підтримку.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зареєстрували 3 497 

випадків COVID-19 

В Україні за минулу добу виявлено 3 497 
випадків зараження коронавірусом, загальна їх 

кількість сягнула 184 734-ох. 
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Уряд виділив 14,5 мільйона на обладнання 

для 12 COVID-лабораторій 

Кабінет Міністрів перерозподілив кошти за 
бюджетною програмою “Громадське здоров’я 
та заходи боротьби з епідеміями”, 
перенаправивши 14,5 млн грн на закупівлю 

обладнання для обласних лабораторних 
центрів МОЗ, які здійснюють тестування на 
COVID-19. 

 

 

Україна готова до другої хвилі пандемії 

COVID-19 – Радуцький 

Україна готова до боротьби з другою хвилею 
пандемії COVID-19 і, попри збільшення 
кількості хворих, може собі дозволити не 
запроваджувати максимально жорстких 
карантинних обмежень. 

 

Зеленський назвав однією з причин спалахів 

COVID-19 людську втому 

Президент Володимир Зеленський вважає 
основними причинами спалахів 
захворюваності на COVID-19 в Україні втому 
від вірусної загрози, карантинних обмежень та 

постійну емоційну напругу.

 

УКРАЇНА 

 

У Ахметова спростовують, що він виділяє 

гроші “команді Зеленського” 

У пресслужбі олігарха Ріната Ахметова 

заявили, що інформація про те, що він виділяє 
гроші на команду Президента Володимира 
Зеленського та партію "Слуга народу", не 
відповідає дійсності. 
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Кабмін призначив заступника міністра 

інфраструктури та голову Уктрансбезпеки 

Кабінет Міністрів призначив заступником 
міністра інфраструктури Дмитра Живицького. 

 

Окупація Криму Росією призвела до втрати 

70% морських активів України – 

Стефанішина 

Україна прагне ширшої участі у формуванні 
безпеки Чорноморського регіону завдяки 
статусу партнера розширених можливостей 
НАТО зможе відігравати активнішу роль у 
цьому.

 

В умовах гібридної війни питання мови є 

принципово важливим - Кремінь 

Питання мови є принципово важливим в 
умовах гібридної війни. 

 

Білборди, газети і не тільки: Чернігівщину 

накрив передвиборчий "чорний піар" 

СКРІН 

На Чернігівщині розповсюджуються матеріали 

з ознаками "чорного піару", спрямованого 
проти потенційних кандидатів у мери та 
депутати.
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Нацгвардія візьме під охорону МВС 

Міністерство внутрішніх справ включено до 
переліку об’єктів, які безоплатно має 
охороняти Національна гвардія. 

 

 

Ткаченко ініціює санкції проти онлайн-

сервісів, які пропагують російський контент 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко просить уряд розглянути 
можливість застосування санкцій проти онлайн 
сервісів, які пропонують російський контент.

 

ЕКОНОМІКА 

 

В Україні залучать €300 мільйонів від ЄІБ 

на енергоефективність 

Кабінет Міністрів ухвалив два розпорядження 
для залучення позики Європейського 

інвестиційного банку у розмірі 300 млн євро на 
енергоефективність. 

 

 

Уряд має взяти на себе функції з управління 

Енергоатомом – Указ Президента 

Президент Володимир Зеленський вважає за 
необхідне, аби уряд невідкладно розглянув 
питання щодо вдосконалення управління 
державним підприємством «Національна 
атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом».
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Уряд підтримав проєкт ратифікації Угоди з 

Німеччиною щодо €25 мільйонів на житло 

для ВПО 

Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону 
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина щодо гранту у сумі 25,5 
млн євро на житло для внутрішньо 
переміщених осіб. 

 

Нацбанк встановить додаткові вимоги до 

договорів про надання фінпослуг 

Національний банк до кінця 2020 року планує 
встановити додаткові вимоги до договорів про 
надання фінансових послуг. 

 

 

Третій об'єкт Укрспирту виставлений на 

приватизацію 

Фонд державного майна оголосив про 
проведення 22 жовтня 2020 року третього 
аукціону об’єктів спиртової галузі – 
Овечацького МПД (місця провадження 
діяльності) ДП "Укрспирт". 

 

Коболєв пояснив, звідки у Нафтогазу 

мільярдні збитки 

Фінансовии ̆стан Нафтогазу значно 
покращиться, якщо ситуацію з боргами 
облгазів, газзбутів та теплокомуненерго 
врегулюють без передвиборчого популізму і на 
користь державноі ̈компаніі.̈ Наразі борг цих 
підприємств становить близько 100 млрд грн. 
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Немчінов розповів про зміни у оформленні 

права власності на актив 

Кабінет Міністрів врегулював питання 
оформлення документів, які підтверджують 
перехід права власності на актив, придбаний на 
електронних торгах. 

 

Промислове виробництво в Україні за 

січень-серпень скоротилося на 7,4%  

За січень-серпень 2020 року обсяги 
промислового виробництва в Україні 
скоротилися на 7,4% у порівнянні з 
аналогічним періодом 2019 року.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ДБР хоче змінити Чорновол запобіжний 

захід 

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол 
повідомила, що у ДБР хочуть їй змінити 
запобіжний захід з нічного домашнього арешту 
на особисте зобов’язання. 

 

Уряд погодив збільшення штрафів за 

порушення вимог пожежної безпеки 

Кабінет Міністрів погодив проєкт закону про 
внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу щодо посилення рівня 
відповідальності за порушення вимог 
техногенної та пожежної безпеки. 
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Правоохоронці викрили схему ухилення від 

сплати податків на 260 мільйонів 

Правоохоронці викрили схему ухилення від 
сплати податків на 260 млн грн. 

 

На Львівщині водій відмовився проходити 

ваговий контроль і висипав щебінь на трасу 

Київ-Чоп ФОТО 

В селі Гамаліївка на міжнародній трасі Київ-
Чоп водій вантажівки з метою уникнення 
відповідальності відмовився від проходження 

габаритно-вагового контролю, після чого 
висипав весь вантаж, а саме щебінь на 
проїжджу частину дороги.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як молоді одеські дизайнери знамениту 

фірму Xiaomі "підкорили" АНАЛІТИКА 

Несподівано для одеситів світовий 
технологічний лідер сам знайшов їх і замовив 
інтер’єри для реклами свого першого у світі 

прозорого телевізора

 

“Рожеві озера – колючі дроти”: як 

десантники ЗСУ стережуть “нуль” на 

Кримському напрямку 

На десятках кілометрів уздовж цього “нуля” 

розкинулися спостережні пости, на яких стоять 
українські десантники
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Чорнобиль сьогодні: всюдиходи, 

розслідування пожеж і кіно-слава 

РЕПОРТАЖ 

У зоні відчуження тепер їздять SHERPами по 
воді, а днями тут побував режисер знаменитого 
міні-серіалу НВО «Чорнобиль»

 

Або Україна існуватиме як український 

проєкт, або не існуватиме взагалі - Іван 

Патриляк, декан історичного факультету 

КНУ ім. Шевченка. Інтерв'ю 

Уродовж наступних трьох місяців у семи 

містах України відбуватимуться …

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні затвердили нові стандарти якості 

бензину 

Кабінет Міністрів ухвалив розроблену 
Міністерством енергетики постанову, що 
вносить зміни до Технічного регламенту щодо 
вимог до автомобільних бензинів, дизельного, 
суднових та котельних палив.  

 

В Україні створять комісію з азартних ігор і 

лотерей 

Уряд вирішив створити в Україні комісію з 
азартних ігор та лотерей.
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НКРЗІ дозволили оприлюднювати дані про 

покриття інтернетом та кількість абонентів 

Кабінет Міністрів на засіданні 23 вересня 
схвалив постанову, відповідно до якої 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв'язку 

 

Уряд виділив 5,6 мільйона на ремонт 

Національного художнього музею 

Кабінет Міністрів виділив 5,6 млн грн на 

невідкладний ремонт Національного 
художнього музею України.

 

 

Бій Усик - Чісора пройде 31 жовтня 

Боксерський поєдинок у суперважкій вазі між 

українцем Олександром Усиком та британцем 
Дереком Чісорою відбудеться у суботу, 31 
жовтня, нинішнього року. 

 

В Україні представили перший онлайн-курс 

з цифрових прав та безпеки дітей в інтернеті 

В Україні представили перший онлайн-курс з 
цифрових прав та безпеки для дітей, які через 
карантин все більше часу проводять в 
інтернеті.
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«Соляний шлях» на Закарпатті отримає 5 

мініскульптурок  

На Закарпатті одночасно встановлюють п’ять 
мініатюрних скульптурок у межах нового 
туристичного маршруту «Соляний шлях».

 

 

В Ужгороді відкриють туристичну виставку 

"Шляху гуні" 

На Закарпатті впродовж 24-25 вересня 
відбудуться Дні туризму, в межах яких 
обговорять створення нових туристичних 

локацій в регіоні й відкриють виставку 
культурного маршруту "Шлях гуні".
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