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ТОП 

 

ЦВК виклала свою позицію щодо 

припинення її повноважень 

Центральна виборча комісія висловила свою 

позицію з приводу подання Президента про 

дострокове припинення повноважень її складу, 

яке сьогодні схвалив профільний комітет ВР. 

 

Рух "Чесно" виявив ще одного кнопкодава 

в Раді 

Журналісти Руху "Чесно" заявляють про третій 

факт неперсонального голосування за два 

тижні роботи парламенту нового скликання.
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На мітинг за незалежність Каталонії 

вийшли сотні тисяч людей 

У Барселоні сотні тисяч людей зібралися на 

мітинг за відокремлення від Іспанії, 

відзначивши таким чином Національний день 

Каталонії. 

 

CNN: Помпео може “всістися на два стільці” 

- держсекретаря та помічника з нацбезпеки 

Дональд Трамп розглядає можливість 

призначення своїм помічником з національної 

безпеки чинного держсекретаря Майкла 

Помпео, в цьому випадку останній буде 

одночасно займати обидві посади. 

 

Звільнений з полону Артур Панов розповів 

про єдиний аргумент російського суду 

Політв’язень Артур Панов, звільнений 7 

вересня з російського полону, перебуваючи в 

СІЗО чотири рази оголошував голодування.

СВІТ 

 

Жорсткий Brexit: Лондон озвучив кризові 

сценарії 

Уряд Британії в середу, 11 вересня, був 

змушений на вимогу депутатів британської 

Палати громад оприлюднити деталі раніше 

засекреченого плану, який містить сценарій дій 

і прогнози на випадок жорсткого Brexit 31 

жовтня. 
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Прем'єр Молдови сказала, без чого 

неможливо врегулювати Придністровський 

конфлікт 

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду вважає, 

що врегулювання Придністровського 

конфлікту має розпочатися з ліквідації 

існуючих у регіоні корупційних і 

контрабандних схем. 

 

Прем'єр Японії сформував новий уряд 

Очільник уряду Японії Шіндзо Абе провів 

кадрові перестановки, призначивши низку 

нових міністрів. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посла Чехії викликали до МЗС через зустріч 

Земана з "підкарпатськими русинами" 

МЗС викликало посла Чехії в Україні Радека 

Матулу для пояснень з приводу зустрічі 

президента Чехії Мілоша Земана з 

представниками "Світової ради підкарпатських 

русинів”. 

 

Глава МВС Естонії запропонував скасувати 

безвіз для України, глава МЗС 

розкритикував колегу 

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме 

доручив юристам вивчити можливість 

скасування безвізового режиму для громадян 

України з огляду на те, що посилився 

міграційний потік.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2778407-premer-moldovi-skazala-bez-cogo-nemozlivo-vreguluvati-pridnistrovskij-konflikt.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2778425-premer-aponii-sformuvav-novij-urad.html
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Президент України прийняв вірчі грамоти у 

послів європейських держав 

Президент України Володимир Зеленський 

прийняв вірчі грамоти у послів Естонії, 

Франції, Австрії, Нідерландів та Великої 

Британії. 

УКРАЇНА 

 

Вибухи на арсеналі під Калинівкою: 

військова прокуратура відкрила справу 

Військова прокуратура відкрила провадження 

за фактом недбалого ставлення до військової 

служби у зв'язку з пожежею та детонацією 

снарядів на військовій базі в Калинівці. 

 

В уряді скоординують зусилля задля захисту 

дітей від інтернет-загроз 

Уповноважений Президента з прав дитини 

Микола Кулеба та очільники профільних 

міністерств обговорили питання координації 

зусиль для створення інструментів… 

 

Рада ухвалила у першому читанні 

законопроєкт про фінансову 

реструктуризацію 

Верховна Рада у першому читанні прийняла 

зміни до законів щодо вдосконалення 

проведення фінансової реструктуризації. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2778403-vibuhi-na-arsenali-pid-kalinivkou-vijskova-prokuratura-vidkrila-spravu.html
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Окупанти на Донбасі гатять із забороненої 

зброї, двоє бійців загинули, один — 

поранений 

У середу, 11 вересня, збройні формування 

Російської Федерації та її найманці 18 разів 

порушили режим припинення вогню. 

 

ОБСЄ зафіксувала зменшення вибухів на 

Донеччині 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 

зафіксувала у вівторок, 10 вересня, зменшення 

кількості порушень режиму припинення вогню 

в Донецькій області та водночас збільшення - 

на Луганщині. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня  народився Олександр Кошиць - 

український хоровий диригент, педагог, 

етнограф і композитор, один із засновників 

Української республіканської капели. 

 

На заході Польщі застрелили українку 

У місті Гожув Великопольський на заході 

Польщі у середу вдень у громадській пральні 

місцевий житель застрелив з пістолета 

працівницю цього закладу, 26-річну 

громадянку України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2778475-okupanti-na-donbasi-gatat-iz-zaboronenoi-zbroi-dvoe-bijciv-zaginuli-odin-poranenij.html
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У Відні 22 митці презентують сучасне 

українське мистецтво 

Виставка "Між вогнем і вогнем. Українське 

мистецтво зараз" відкриється 20 вересня в 

галереї Semperdepot при Австрійській академії 

образотворчого мистецтва у Відні. 

 

Літо "передумало" йти: найближчими 

днями тепло та сухо 

В Україні у четвер без опадів, температура 

вдень 24-29°, у Карпатах - 12-17°. 

 

12 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні праведного Христофора; що закопати 

в городі та як поводитися під час вселенського 

потопу. 
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