
Єдина країна - Україна і світ 09.09.19 

 

ТОП 

 

Лікар "Феофанії" розповів про стан 

здоров’я звільнених в’язнів 

Звільнені з російського ув'язнення українці 

продовжуватимуть лікування у "Феофанії". 

 

В Австралії теж розчаровані видачею 

Цемаха Росії 

МЗС Австралії висловило розчарування через 

те, що Україна видала Володимира Цемаха 

Росії у межах обміну полоненими. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2775918-likar-feofanii-rozpoviv-pro-stan-zdorova-zvilnenih-vazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2775918-likar-feofanii-rozpoviv-pro-stan-zdorova-zvilnenih-vazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2775918-likar-feofanii-rozpoviv-pro-stan-zdorova-zvilnenih-vazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775999-v-avstralii-tez-rozcarovani-vidaceu-cemaha-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775999-v-avstralii-tez-rozcarovani-vidaceu-cemaha-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775999-v-avstralii-tez-rozcarovani-vidaceu-cemaha-rosii.html


 

Теракти в Кабулі: США відкликають свого 

представника у переговорах із талібами 

Сполучені Штати відкликають свого 

представника на мирних переговорах з 

екстремістським угрупованням «Талібан». 

 

Шторм в окупованому Криму забрав життя 

6 осіб 

Внаслідок шторму, що сколихнув південну 

частину окупованого Кримського півострова, 

загинуло шість осіб. 

 

ООН вітає обмін полоненими та 

сподівається на розблокування мирного 

процесу 

Обмін полоненими між Україною та Росією 

може слугувати позитивним кроком задля 

підвищення довіри між сторонами, 

розблокування конструктивного діалогу з 

метою врегулювання конфлікту. 

СВІТ 

 

Макрон і Путін обговорили майбутню 

зустріч "нормандської четвірки" 

Підготовка порядку і проведення чергового 

саміту «нормандської четвірки» стала однією з 

тем телефонної розмови, яку провели 

президенти 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2775958-terakti-v-kabuli-ssa-vidklikaut-svogo-predstavnika-u-peregovorah-iz-talibami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2775958-terakti-v-kabuli-ssa-vidklikaut-svogo-predstavnika-u-peregovorah-iz-talibami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2775958-terakti-v-kabuli-ssa-vidklikaut-svogo-predstavnika-u-peregovorah-iz-talibami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2775944-storm-v-okupovanomu-krimu-zabrav-zitta-6-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2775944-storm-v-okupovanomu-krimu-zabrav-zitta-6-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2775944-storm-v-okupovanomu-krimu-zabrav-zitta-6-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775942-oon-vitae-obmin-polonenimi-ta-spodivaetsa-na-rozblokuvanna-mirnogo-procesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775942-oon-vitae-obmin-polonenimi-ta-spodivaetsa-na-rozblokuvanna-mirnogo-procesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775942-oon-vitae-obmin-polonenimi-ta-spodivaetsa-na-rozblokuvanna-mirnogo-procesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775942-oon-vitae-obmin-polonenimi-ta-spodivaetsa-na-rozblokuvanna-mirnogo-procesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775941-makron-i-putin-obgovorili-majbutnu-zustric-normandskoi-cetvirki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775941-makron-i-putin-obgovorili-majbutnu-zustric-normandskoi-cetvirki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775941-makron-i-putin-obgovorili-majbutnu-zustric-normandskoi-cetvirki.html


 

У Росії після виборів посади губернаторів 

зберегли всі керівники регіонів 

У 16 регіонах РФ перемагають усі чинні 

керівники суб’єктів, яких «тимчасово» 

призначив Кремль. 

 

Ексглава МВС став прем’єром Грузії попри 

протести 

Парламент Грузії 8 вересня висловив вотум 

довіри новому складу уряду на чолі з новим 

прем’єр-міністром Ґіорґі Ґахарією. 

 

Демонстранти у Гонконзі попросили 

Трампа про допомогу 

В Гонконзі, біля генерального консульства 

США, демонстранти звернулися за допомогою 

до американського президента Дональда 

Трампа. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Штати сподіваються на подальше 

повернення українських бранців 

Обмін полоненими між Росією та Україною це 

велика подія, однак США сподіваються, що у 

майбутньому буде звільнено більше 

українських бранців Кремля. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2775970-u-rosii-posadi-gubernatoriv-pisla-viboriv-peremagaut-usi-cinni-kerivniki-regioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2775970-u-rosii-posadi-gubernatoriv-pisla-viboriv-peremagaut-usi-cinni-kerivniki-regioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2775970-u-rosii-posadi-gubernatoriv-pisla-viboriv-peremagaut-usi-cinni-kerivniki-regioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2775915-eksglava-mvs-stav-premerom-gruzii-popri-protesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2775915-eksglava-mvs-stav-premerom-gruzii-popri-protesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2775915-eksglava-mvs-stav-premerom-gruzii-popri-protesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2775932-demonstranti-u-gonkonzi-poprosili-trampa-pro-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2775932-demonstranti-u-gonkonzi-poprosili-trampa-pro-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2775932-demonstranti-u-gonkonzi-poprosili-trampa-pro-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775948-stati-spodivautsa-na-podalse-povernenna-ukrainskih-branciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775948-stati-spodivautsa-na-podalse-povernenna-ukrainskih-branciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2775948-stati-spodivautsa-na-podalse-povernenna-ukrainskih-branciv.html


 

Денисова каже, що РФ не пропонувала 

паритетне закриття кримінальних справ 

Від Російської Федерації не надходило жодних 

офіційних пропозицій щодо взаємного 

припинення кримінального переслідування 

громадян України в РФ і громадян Росії в 

Україні. 

 

Глава МЗС Франції у Росії поговорить про 

Україну, Сирію та Іран 

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле 

Дріан разом з міністром оборони Франції 

Флоранс Парлі сьогодні прибудуть до Москви 

для переговорів на рівні міністрів закордонних 

справ і оборони. 

 

Fitch оцінило наслідки введення Nord 

Stream 2 для України 

Введення в експлуатацію газопроводу Nord 

Stream 2 з деякою затримкою призведе до 

скорочення доходів України від 

транспортування газу. 

УКРАЇНА 

 

Балух готовий до боротьби за деокупацію 

Криму — Чубаров 

Лідер кримськотатарського народу Мустафа 

Джемілєв та голова Меджлісу Рефат Чубаров 

зустрілися зі звільненим кримським активістом 

Володимиром Балухом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2775991-denisova-kaze-so-rf-ne-proponuvala-paritetne-zakritta-kriminalnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2775991-denisova-kaze-so-rf-ne-proponuvala-paritetne-zakritta-kriminalnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2775991-denisova-kaze-so-rf-ne-proponuvala-paritetne-zakritta-kriminalnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776005-glava-mzs-francii-u-rosii-pogovorit-pro-ukrainu-siriu-ta-iran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776005-glava-mzs-francii-u-rosii-pogovorit-pro-ukrainu-siriu-ta-iran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776005-glava-mzs-francii-u-rosii-pogovorit-pro-ukrainu-siriu-ta-iran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2775925-fitch-ocinilo-naslidki-vvedenna-nord-stream-2-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2775925-fitch-ocinilo-naslidki-vvedenna-nord-stream-2-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2775925-fitch-ocinilo-naslidki-vvedenna-nord-stream-2-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2775946-baluh-gotovij-do-borotbi-za-deokupaciu-krimu-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2775946-baluh-gotovij-do-borotbi-za-deokupaciu-krimu-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2775946-baluh-gotovij-do-borotbi-za-deokupaciu-krimu-cubarov.html


 

Відтепер в банках клієнтів 

обслуговуватимуть і за закордонним 

паспортом — НБУ 

Національний банк України дозволив 

банківським установам обслуговувати 

громадян на підставі закордонного паспорта. 

 

Запаси газу в підземних сховищах 

перевищили семирічний максимум 

Запаси газу в українських підземних сховищах 

перевищили семирічний максимум. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти застосовують 120-мм міномети та 

БМП, поранений військовий 

За минулу добу окупанти 9 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

9 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні виповнюється 250 років з дня 

народження Івана Котляревського - 

українського письменника і громадського 

діяча, першого класика нової української 

літератури. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2775969-vidteper-v-bankah-klientiv-obslugovuvatimut-i-za-zakordonnim-pasportom-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2775969-vidteper-v-bankah-klientiv-obslugovuvatimut-i-za-zakordonnim-pasportom-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2775969-vidteper-v-bankah-klientiv-obslugovuvatimut-i-za-zakordonnim-pasportom-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2775969-vidteper-v-bankah-klientiv-obslugovuvatimut-i-za-zakordonnim-pasportom-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2775963-zapasi-gazu-v-pidzemnih-shovisah-perevisili-semiricnij-maksimum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2775963-zapasi-gazu-v-pidzemnih-shovisah-perevisili-semiricnij-maksimum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2775963-zapasi-gazu-v-pidzemnih-shovisah-perevisili-semiricnij-maksimum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2776007-okupanti-zastosovuut-120mm-minometi-ta-bmp-poranenij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2776007-okupanti-zastosovuut-120mm-minometi-ta-bmp-poranenij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2776007-okupanti-zastosovuut-120mm-minometi-ta-bmp-poranenij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2774551-9-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2774551-9-veresna-pamatni-dati.html


 

Google Maps направляють людей, що 

шукають клініки для абортів, у заклади 

проти них 

Американські журналісти помітили, що в низці 

штатів сервіс Google Maps направляє людей в 

організації проти абортів, хоч вони шукали 

клініку для аборту. 

 

Цього літа у Франції через спеку померли 

1435 осіб 

У Франції протягом літа в дні аномальної 

спеки загинули 1435 осіб. 

 

Осінні ночі й літні дні: чого чекати 

українцям на початку тижня 

Синоптики прогнозують, що початок тижня в 

Україні буде теплим, на більшій території 

країни - без опадів. 

 

9 вересня: народний календар і астровісник 

Чого очікувати від Пимена — осінніх дощів чи 

сніжної зими та шукаємо правильне русло 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2775996-google-maps-napravlaut-ludej-so-sukaut-kliniki-dla-abortiv-u-zakladi-proti-nih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2775996-google-maps-napravlaut-ludej-so-sukaut-kliniki-dla-abortiv-u-zakladi-proti-nih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2775996-google-maps-napravlaut-ludej-so-sukaut-kliniki-dla-abortiv-u-zakladi-proti-nih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2775996-google-maps-napravlaut-ludej-so-sukaut-kliniki-dla-abortiv-u-zakladi-proti-nih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776013-cogo-lita-u-francii-cerez-speku-pomerli-1435-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776013-cogo-lita-u-francii-cerez-speku-pomerli-1435-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776013-cogo-lita-u-francii-cerez-speku-pomerli-1435-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2775827-osinni-noci-j-litni-dni-cogo-cekati-ukraincam-na-pocatku-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2775827-osinni-noci-j-litni-dni-cogo-cekati-ukraincam-na-pocatku-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2775827-osinni-noci-j-litni-dni-cogo-cekati-ukraincam-na-pocatku-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2774688-9-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2774688-9-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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