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ТОП 

 

Рада планує ухвалити закон про імпічмент 

Верховна Рада планує у вівторок ухвалити за 

основу та в цілому законопроект про 

імпічмент. 

 

Єлизавета II схвалила закон про 

відтермінування Brexit 

Британська королева Єлизавета II схвалила 

законопроєкт про відтермінування виходу 

Великої Британії з Євроспільноти. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776857-rada-planue-uhvaliti-zakon-pro-impicment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776857-rada-planue-uhvaliti-zakon-pro-impicment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776690-elizaveta-ii-shvalila-zakon-pro-vidterminuvanna-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776690-elizaveta-ii-shvalila-zakon-pro-vidterminuvanna-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776690-elizaveta-ii-shvalila-zakon-pro-vidterminuvanna-brexit.html


 

У Конгресі ініціювали розслідування проти 

Трампа, пов'язане з Україною 

Глави одразу трьох комітетів Палати 

представників США ініціюють розслідування 

проти президента Дональда Трампа та його 

оточення зі звинуваченнями у спробах 

вплинути на уряд України з метою тиску на 

Джо Байдена. 

 

У ПАРЄ заявили, що Росія зобов’язана 

надати слідству доступ до Цемаха 

Оскільки Російська Федерація є членом Ради 

Європи, вона юридично зобов’язана боротися з 

берканістю, і тому має забезпечити доступ 

слідчих у справі знищення рейсу МН17 до 

Володимира Цемаха. 

 

КНДР знову запустила свої ракети в бік 

Японського моря 

У вівторок, 10 вересня, Північна Корея двічі 

випустила невстановлені ракети в бік 

Японського моря. 

СВІТ 

 

Унаслідок авіаудару по позиціях 

проіранських сил на сході Сирії загинули 18 

осіб 

Унаслідок авіаудару, здійсненого 9 вересня по 

позиціях проіранських бойовиків на сході 

Сирії, загинули 18 осіб. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776751-u-kongresi-iniciuvali-rozsliduvanna-proti-trampa-povazane-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776751-u-kongresi-iniciuvali-rozsliduvanna-proti-trampa-povazane-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776751-u-kongresi-iniciuvali-rozsliduvanna-proti-trampa-povazane-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776820-u-pare-zaavili-so-rosia-zobovazana-nadati-slidstvu-dostup-do-cemaha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776820-u-pare-zaavili-so-rosia-zobovazana-nadati-slidstvu-dostup-do-cemaha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776820-u-pare-zaavili-so-rosia-zobovazana-nadati-slidstvu-dostup-do-cemaha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776838-kndr-znovu-zapustila-svoi-raketi-v-bik-aponskogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776838-kndr-znovu-zapustila-svoi-raketi-v-bik-aponskogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776838-kndr-znovu-zapustila-svoi-raketi-v-bik-aponskogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776785-unaslidok-aviaudaru-po-poziciah-proiranskih-sil-na-shodi-sirii-zaginuli-18-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776785-unaslidok-aviaudaru-po-poziciah-proiranskih-sil-na-shodi-sirii-zaginuli-18-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776785-unaslidok-aviaudaru-po-poziciah-proiranskih-sil-na-shodi-sirii-zaginuli-18-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776785-unaslidok-aviaudaru-po-poziciah-proiranskih-sil-na-shodi-sirii-zaginuli-18-osib.html


 

Ізраїль виявив новий таємний ядерний 

об'єкт Ірану 

Ізраїль виявив новий таємний об'єкт, 

пов'язаний з ядерною програмою Ірану. 

 

КНДР пропонує відновити перемовини з 

США наприкінці вересня 

Пхеньян заявив про можливість відновити 

переговори про ядерне роззброєння зі 

Сполученими Штатами Америки наприкінці 

вересня. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський проведе зустріч із главою 

Фінляндії 

Президент України Володимир Зеленський 

проведе зустріч з главою Фінляндії Саулі 

Нііністьо 12 вересня. 

 

Міністр соцполітики обговорила з послом 

Канади залучення донорів до проведення 

реформ 

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська 

обговорила у понеділок із послом Канади в 

Україні Романом Ващуком створення прозорої 

та зрозумілої системи соціального захисту й 

механізми залучення донорів у реформаторські 

зусилля Кабінету міністрів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776740-izrail-viaviv-novij-taemnij-adernij-obekt-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776740-izrail-viaviv-novij-taemnij-adernij-obekt-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776740-izrail-viaviv-novij-taemnij-adernij-obekt-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776753-kndr-proponue-vidnoviti-peremovini-z-ssa-naprikinci-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776753-kndr-proponue-vidnoviti-peremovini-z-ssa-naprikinci-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776753-kndr-proponue-vidnoviti-peremovini-z-ssa-naprikinci-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776763-zelenskij-provede-zustric-iz-glavou-finlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776763-zelenskij-provede-zustric-iz-glavou-finlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2776763-zelenskij-provede-zustric-iz-glavou-finlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776745-ministr-socpolitiki-obgovorila-z-poslom-kanadi-zalucenna-donoriv-do-provedenna-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776745-ministr-socpolitiki-obgovorila-z-poslom-kanadi-zalucenna-donoriv-do-provedenna-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776745-ministr-socpolitiki-obgovorila-z-poslom-kanadi-zalucenna-donoriv-do-provedenna-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776745-ministr-socpolitiki-obgovorila-z-poslom-kanadi-zalucenna-donoriv-do-provedenna-reform.html


 

Трамп не проти приєднатись до переговорів 

щодо миру в Україні  

Президент США Дональд Трамп заявив, 

що готовий приєднатися до переговорів про 

мир в Україні, якщо це буде необхідно 

учасникам переговорів. 

 

Стало відомо, скільки Пінчук заплатив 

лобістам для "відбілювання" Януковича 

Український олігарх Віктор Пінчук заплатив 

щонайменше 5,7 мільйона доларів за послуги 

американських лобістів і британських 

піарників для покращення репутації 

президента Віктора Януковича на Заході у 

2012 році. 

УКРАЇНА 

 

Денісова: Переговори про наступний обмін з 

Росією потребують "тиші" 

Українська влада продовжує переговори про 

наступний обмін ув’язненими з Росією, проте 

розкривати деталі діалогу зараз не варто. 

 

Прокуратура АР Крим викличе Сенцова і 

Кольченка дати свідчення про своє 

викрадення 

Прокуратура Автономної Республіки Крим 

викличе звільнених політв’язнів Олега 

Сенцова та Олександра Кольченка для свідчень 

у справі про їхнє викрадення російськими 

силовиками весною 2014 року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776771-tramp-ne-proti-priednatis-do-peregovoriv-sodo-miru-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776771-tramp-ne-proti-priednatis-do-peregovoriv-sodo-miru-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776771-tramp-ne-proti-priednatis-do-peregovoriv-sodo-miru-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776803-stalo-vidomo-skilki-pincuk-zaplativ-lobistam-dla-vidbiluvanna-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776803-stalo-vidomo-skilki-pincuk-zaplativ-lobistam-dla-vidbiluvanna-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2776803-stalo-vidomo-skilki-pincuk-zaplativ-lobistam-dla-vidbiluvanna-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776807-denisova-peregovori-pro-nastupnij-obmin-z-rosieu-potrebuut-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776807-denisova-peregovori-pro-nastupnij-obmin-z-rosieu-potrebuut-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776807-denisova-peregovori-pro-nastupnij-obmin-z-rosieu-potrebuut-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2776832-prokuratura-ar-krim-viklice-sencova-i-kolcenka-dati-svidcenna-pro-svoe-vikradenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2776832-prokuratura-ar-krim-viklice-sencova-i-kolcenka-dati-svidcenna-pro-svoe-vikradenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2776832-prokuratura-ar-krim-viklice-sencova-i-kolcenka-dati-svidcenna-pro-svoe-vikradenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2776832-prokuratura-ar-krim-viklice-sencova-i-kolcenka-dati-svidcenna-pro-svoe-vikradenna.html


 

Карпюк розповів про катування 

політв'язнів у Владикавказі 

Звільнений Микола Карпюк розповів про 

тортури, які застосовували тюремники проти 

українських політв'язнів в ІТТ №1 

Владикавказа в РФ. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти били із заборонених 

мінометів, поранений боєць 

Збройні формування Російської Федерації та її 

найманці за минулу добу 13 разів порушили 

режим припинення вогню на Донбасі. 

 

Екснайманець "ДНР" здався поліції на 

Донеччині 

У Селидовому на Донеччині правоохоронцям 

здався колишній бойовик з позивним "Малюк" 

- 45-річний місцевий мешканець. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні виповнюється 125 років від дня 

народження Олександра Довженка - 

українського кінорежисера і письменника, 

класика світового кіно. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776823-karpuk-rozpoviv-pro-katuvanna-politvazniv-u-vladikavkazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776823-karpuk-rozpoviv-pro-katuvanna-politvazniv-u-vladikavkazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776823-karpuk-rozpoviv-pro-katuvanna-politvazniv-u-vladikavkazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2776842-na-donbasi-okupanti-bili-iz-zaboronenih-minometiv-poranenij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2776842-na-donbasi-okupanti-bili-iz-zaboronenih-minometiv-poranenij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2776842-na-donbasi-okupanti-bili-iz-zaboronenih-minometiv-poranenij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2776749-eksnajmanec-dnr-zdavsa-policii-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2776749-eksnajmanec-dnr-zdavsa-policii-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2776749-eksnajmanec-dnr-zdavsa-policii-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776156-10-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776156-10-veresna-pamatni-dati.html


 

У Ризі відкрилася виставка картин Романа 

Сущенка 

У латвійському Музеї окупації в понеділок 

відкрилася виставка "Мистецтво за ґратами", 

на якій представлені малюнки українського 

журналіста Романа Сущенка. 

 

Викрадене полотно: Вперше зі США в 

Україну повертається історична картина 

Спецоперація ФБР і українських спецслужб, 

дипломатичні перемовини, розгляд справи 

прокурором Вашингтона та вирок суду - такий 

шлях пройшла викрадена картина українського 

живописця Михайла Паніна, аби…

 

Українська реперка Аlyona Alyona 

випустила кліп про булінг 

Українська реперка Аlyona Alyona (Альона 

Савраненко) 9 вересня випустила кліп на пісню 

«Булінг». 

 

Осінь не поспішає: синоптики прогнозують 

30-градусну спеку 

У вівторок в Україні температура вдень 

становитиме 23-28° тепла. 

 

10 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Анни Пророчиці і святих Києво-

Печерських; якою буде зима, на що не варто 

дивитися і кого не треба слухати. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2776768-u-rizi-vidkrilasa-vistavka-kartin-romana-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2776768-u-rizi-vidkrilasa-vistavka-kartin-romana-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2776768-u-rizi-vidkrilasa-vistavka-kartin-romana-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2776813-vikradene-polotno-vperse-zi-ssa-v-ukrainu-povertaetsa-istoricna-kartina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2776813-vikradene-polotno-vperse-zi-ssa-v-ukrainu-povertaetsa-istoricna-kartina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2776813-vikradene-polotno-vperse-zi-ssa-v-ukrainu-povertaetsa-istoricna-kartina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2776826-ukrainska-reperka-alyona-alyona-vipustila-klip-pro-buling.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2776826-ukrainska-reperka-alyona-alyona-vipustila-klip-pro-buling.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2776826-ukrainska-reperka-alyona-alyona-vipustila-klip-pro-buling.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2776645-osin-ne-pospisae-sinoptiki-prognozuut-30gradusnu-speku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2776645-osin-ne-pospisae-sinoptiki-prognozuut-30gradusnu-speku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2776645-osin-ne-pospisae-sinoptiki-prognozuut-30gradusnu-speku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2776241-10-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2776241-10-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2776241-10-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

У світі кожні 40 секунд відбувається 

самогубство — ВООЗ 

Кожні 40 секунд у світі одна людина закінчує 

життя суїцидом, а найвищі показники 

самогубств фіксуються в країнах з високим 

рівнем життя. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776755-u-sviti-kozni-40-sekund-vidbuvaetsa-samogubstvo-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776755-u-sviti-kozni-40-sekund-vidbuvaetsa-samogubstvo-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2776755-u-sviti-kozni-40-sekund-vidbuvaetsa-samogubstvo-vooz.html

