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ТОП 

 

Гончарук: Ми стали свідками реального 

прогресу з детінізації економіки 

Верховна Рада підтримала важливі для 

української економіки законопроєкти, які 

дозволять країні розвиватися значно швидше. 

 

Суд ЄС зруйнував монополію Газпрому та 

врятував транзит через Україну – PGNiG 

Рішення суду ЄС, яким скасовано рішення 

Єврокомісії про надання Газпрому 

монопольного права на використання 

німецького газопроводу OPAL, фактично рятує 

від припинення транзит російського газу до 

Європи через ГТС України. 
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Трамп відправив Болтона у відставку 

Президент США Дональд Трамп відправив 

свого радника з питань національної безпеки 

Джона Болтона у відставку через те, що не 

погоджувався з багатьма його ініціативами. 

 

Ізраїль завдав масованих ударів по сектору 

Гази 

Літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах 

руху Хамас в секторі Газа через кілька годин 

після того, як у бік Ізраїлю були випущені дві 

ракети. 

 

У КНДР повідомили про випробування 

надвеликої реактивної установки 

У Північній Кореї випробували надгабаритну 

реактивну систему залпового вогню.

СВІТ 

 

Джонсон наполягає, що нова угода про 

Brexit досі можлива 

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон наполягає, що й далі є можливість 

досягнення нової угоди про вихід країни з ЄС, 

оскільки він проводить відповідно перемовини 

з лідером демократів-юніоністів Арленом 

Фостером. 
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Спільне оборонне замовлення сприятиме 

технологічному розвитку ЄС – Урсула фон 

дер Ляєн 

Євросоюз не має наміру перетворюватися на 

військовий альянс, але запровадження системи 

спільного оборонного замовлення сприятиме 

його подальшому технологічному розвиткові. 

 

Трамп продовжив чинність санкцій за 

іноземне втручання у вибори 

Дональд Трамп поінформував Конгрес про те, 

що продовжив чинність указу, який передбачає 

санкції проти іноземних осіб і організацій, 

котрі намагатимуться втрутитись у вибори в 

США. 

 

Лідер гонконзьких протестів відвідав 

Берлін, викликавши обурення Пекіна 

Лідер акцій протесту, які відбуваються в 

Гонконгу вже три місяці, Джошуа Вонг прибув 

до Берліна, де зустрівся з багатьма німецькими 

політиками та відомими діячами культури, 

спорту й бізнесу. 

 

Шпигунський скандал у Болгарії: 

прокуратура розкрила подробиці 

Генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров 

розповів обставини справи щодо 

обвинувачення голови громадської організації 

«Русофіли» Ніколая Малінова у шпигунстві на 

користь Росії. 

 

Влада Польщі перед виборами анонсувала 

збільшення мінімальної зарплати 

Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня 2020 

року може зрости на 350 злотих (майже $90) - 

до 2,6 тис. злотих (приблизно $660). 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський і Трамп можуть порозумітися - 

Тейлор 

Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб 

сприяти Україні в подоланні корупції та 

підтримати її в боротьбі проти агресії Росії. 

 

Генсек ООН назвав Крим частиною 

України, але російські "вибори" там не 

коментує 

Позиція генсека ООН щодо Криму відповідає 

резолюціям Генеральної асамблеї, яка визнає 

його частиною України, але він не може 

коментувати місцеві вибори, які відбулися на 

цих вихідних на окупованому півострові, бо не 

має на це мандату. 

 

Кулеба: З Угорщиною слід домовлятися, 

поважаючи взаємні національні інтереси 

Україна має докласти зусиль, щоб розв'язати 

фундаментальні проблеми з Угорщиною, не 

перетинаючи «червоних ліній» власних 

національних інтересів. 

 

Китай обрав українських постачальників 

яловичини на свій ринок 

Китай затвердив перелік українських 

виробників замороженої яловичини, які 

можуть експортувати цю продукцію на ринок 

країни. 

УКРАЇНА 
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Зеленський зустрівся з Коломойським: 

говорили про бізнес та енергетику 

Президент України Володимир Зеленський 

зустрівся з бізнесменом, ексголовою 

Дніпропетровської ОДА Ігорем 

Коломойським. 

 

Подання Зеленського про звільнення членів 

ЦВК розгляне комітет Ради 

Комітет ВР з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

отримав подання Президента Володимира 

Зеленського щодо дострокового припинення 

повноважень всього складу ЦВК. 

 

Журналісти "Чесно" заявили про погрози 

від депутата-кнопкодава 

Журналісти Руху "Чесно" заявили, що після 

того, як вони опублікували новину про факт 

першого кнопкодавства у Верховній Раді, їм 

погрожував народний депутат. 

 

Укрзалізниця залучає $100 мільйонів за 

найнижчою за 8 років ставкою - Криклій 

Укрзалізниця додатково розмістила майже 

$100 млн єврооблігацій. Таким чином, 

цьогорічний загальний випуск євробондів 

компанії становить близько $600 млн. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти 19 разів порушили “тишу”: шість 

воїнів ЗСУ поранені 

За минулу добу окупанти 19 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

11 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світ згадує трагічні події 11 вересня 

2001 року, коли у США було здійснено 

наймасштабніший в історії людства 

терористичний акт. 

 

Перед ООН виклали тисячі рюкзаків у 

пам’ять про дітей - жертв збройних 
конфліктів 

У Нью-Йорку перед штаб-квартирою ООН 

з’явилося "кладовище" з 3758 дитячих 

рюкзаків, які символізують кількість дітей, 

загиблих у збройних конфліктах протягом 2018 

року. 

 

До 250-річчя з дня народження 

Котляревського відкрили виставку про 

інсценізацію його творів 

У Полтавському краєзнавчому музеї ім. 

В.Кричевського відкрилася виставка «І.П. 

Котляревський та Полтавський театр. 

Інсценізація творів письменника» з нагоди 250-

річчя з дня його народження. 
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Bodyguard-2019: охоронці Президента 

України перемогли на чемпіонату світу 

Команда Служби безпеки Президента України 

стала переможцем десятого Чемпіонату світу з 

багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019, 

що проходив 7 – 10 вересня у Києві. 

 

Роман Винничука змагатиметься за 

престижну європейську премію 

Члени журі літературної нагороди Центральної 

Європи "Ангелус" відібрали сім книг-

фіналістів цьогорічної премії. 

 

Киян запрошують долучитися до осіннього 

садіння дерев 

Мешканцям столиці влада міста пропонує 

взяти участь у традиційних осінніх толоках з 

висадженням дерев. 

 

В Україну йдуть дощі й похолодання - 

місцями "осінні" +3° 

У середу, 11 вересня, в Україні очікується 24-

29°, однак за кілька днів похолодає до +3°. 

 

11 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Івана Головосіка; говіємо, збираємо 

останнє осіннє зілля-коріння і ловимо позитив.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777541-roman-vinnicuka-zmagatimetsa-za-prestiznu-evropejsku-premiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777541-roman-vinnicuka-zmagatimetsa-za-prestiznu-evropejsku-premiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777541-roman-vinnicuka-zmagatimetsa-za-prestiznu-evropejsku-premiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2777603-kian-zaprosuut-dolucitisa-do-osinnogo-sadinna-derev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2777603-kian-zaprosuut-dolucitisa-do-osinnogo-sadinna-derev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2777603-kian-zaprosuut-dolucitisa-do-osinnogo-sadinna-derev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2777569-v-ukrainu-jdut-dosi-j-poholodanna-miscami-osinni-3.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2777569-v-ukrainu-jdut-dosi-j-poholodanna-miscami-osinni-3.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2777569-v-ukrainu-jdut-dosi-j-poholodanna-miscami-osinni-3.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777066-11-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777066-11-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777066-11-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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