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ТОП 

 

Бюджет на рік приймають востаннє: 

Гончарук розповів про трирічну декларацію 

Поточний 2019 рік стане останнім, коли 

відбувається щорічне планування бюджету - 

без середньо- та довгострокового - надалі 

затвердженню бюджету передуватиме 

ухвалення повноцінної трирічної декларації. 

 

Трамп дозволив відкрити стратегічні запаси 

нафти США 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 

розпорядився відкрити стратегічні запаси 

нафти через напад на НПЗ в Саудівській 

Аравії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2780600-budzet-na-rik-prijmaut-vostanne-goncaruk-rozpoviv-pro-triricnu-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2780600-budzet-na-rik-prijmaut-vostanne-goncaruk-rozpoviv-pro-triricnu-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2780600-budzet-na-rik-prijmaut-vostanne-goncaruk-rozpoviv-pro-triricnu-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2780705-tramp-dozvoliv-vidkriti-strategicni-zapasi-nafti-ssa-cerez-ataku-na-saudivski-npz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2780705-tramp-dozvoliv-vidkriti-strategicni-zapasi-nafti-ssa-cerez-ataku-na-saudivski-npz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2780705-tramp-dozvoliv-vidkriti-strategicni-zapasi-nafti-ssa-cerez-ataku-na-saudivski-npz.html


 

Кім Чен Ин запросив Трампа відвідати 

КНДР 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив 

президента США Дональда Трампа відвідати 

КНДР. 

 

Штати стурбовані тенденцією до 

скорочення громадянського простору — 

Помпео 

Державний секретар США Майк Помпео 

виступив із заявою з нагоди Міжнародного дня 

демократії, у якій висловив стурбованість 

щодо глобальної тенденції до скорочення 

громадянського простору. 

 

Папа Римський привітав обмін полоненими 

між Україною та РФ 

Папа Римський Франциск привітав 

довгоочікуваний обмін полоненими між 

Україною та Росією, який відбувся 7 вересня. 

СВІТ 

 

США розмістили у Німеччині унікальні 

ракетні установки "сталевий дощ"  

США розмістили у Німеччині 16 унікальних 

ракетних установок залпового вогню M270-A1 

відомих, як "сталевий дощ". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780694-kim-cen-in-zaprosiv-trampa-vidvidati-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780694-kim-cen-in-zaprosiv-trampa-vidvidati-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780694-kim-cen-in-zaprosiv-trampa-vidvidati-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780642-stati-sturbovani-tendencieu-do-skorocenna-gromadanskogo-prostoru-pompeo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780642-stati-sturbovani-tendencieu-do-skorocenna-gromadanskogo-prostoru-pompeo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780642-stati-sturbovani-tendencieu-do-skorocenna-gromadanskogo-prostoru-pompeo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780642-stati-sturbovani-tendencieu-do-skorocenna-gromadanskogo-prostoru-pompeo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780637-papa-rimskij-privitav-obmin-polonenimi-miz-ukrainou-ta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780637-papa-rimskij-privitav-obmin-polonenimi-miz-ukrainou-ta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780637-papa-rimskij-privitav-obmin-polonenimi-miz-ukrainou-ta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780652-ssa-rozmistili-u-nimeccini-unikalni-raketni-ustanovki-stalevij-dos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780652-ssa-rozmistili-u-nimeccini-unikalni-raketni-ustanovki-stalevij-dos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780652-ssa-rozmistili-u-nimeccini-unikalni-raketni-ustanovki-stalevij-dos.html


 

Помічник Помпео наступного тижня 

відвідає Москву 

Виконувач обов'язків помічника держсекретаря 

США, який відповідає, зокрема, за російсько-

український напрям, Філіп Рікер наступного 

тижня відвідає Берлін і Москву, де проведе 

зустрічі з урядовцями. 

 

Адвокат Сноудена прокоментував його 

бажання покинути РФ 

Адвокат колишнього співробітника ЦРУ 

Едварда Сноудена Анатолій Кучерена заявив, 

що бажання його клієнта отримати політичний 

притулок у Франції не пов’язано з питаннями 

безпеки. 

 

Спецслужби Туреччини за три роки 

викрали за кордоном більше 30 осіб — ЗМІ 

Турецькі спецслужби з 2016 року викрали в 

інших країнах не менш як 31 людину, які були 

потім притягнуті в Туреччині до кримінальної 

відповідальності. 

 

Канада арештувала розвідника, який 

"злив" інформацію щодо розслідування 

Магнітського 

У Канаді заарештовано генерального 

директора Національного координаційного 

центру розвідувальної служби Королівської 

канадської кінної поліції (RCMP). 

 

Батька Марін Ле Пен звинуватили у 

розтраті коштів ЄС 

Засновнику французької ультраправої партії 

«Національний фронт» Жан-Марі Ле Пену 

висунули звинувачення в розтраті коштів 

Європейського парламенту для оплати праці 

партійних працівників у Франції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780635-pomicnik-pompeo-nastupnogo-tizna-vidvidae-moskvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780635-pomicnik-pompeo-nastupnogo-tizna-vidvidae-moskvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780635-pomicnik-pompeo-nastupnogo-tizna-vidvidae-moskvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780684-advokat-snoudena-prokomentuvav-jogo-bazanna-pokinuti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780684-advokat-snoudena-prokomentuvav-jogo-bazanna-pokinuti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780684-advokat-snoudena-prokomentuvav-jogo-bazanna-pokinuti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780627-specsluzbi-tureccini-za-tri-roki-vikrali-za-kordonom-bilse-30-osib-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780627-specsluzbi-tureccini-za-tri-roki-vikrali-za-kordonom-bilse-30-osib-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780627-specsluzbi-tureccini-za-tri-roki-vikrali-za-kordonom-bilse-30-osib-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780663-u-kanadi-arestuvali-oficerarozvidnika-za-rozkradanna-informacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780663-u-kanadi-arestuvali-oficerarozvidnika-za-rozkradanna-informacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780663-u-kanadi-arestuvali-oficerarozvidnika-za-rozkradanna-informacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780663-u-kanadi-arestuvali-oficerarozvidnika-za-rozkradanna-informacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780676-batka-marin-le-pen-zvinuvatili-u-roztrati-kostiv-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780676-batka-marin-le-pen-zvinuvatili-u-roztrati-kostiv-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780676-batka-marin-le-pen-zvinuvatili-u-roztrati-kostiv-es.html


УКРАЇНА 

 

Держдеп: Кримські санкції проти РФ не 

зніматимуть до деокупації півострова 

Спецпредставник Державного департаменту 

США у справах України Курт Волкер заявив, 

що санкції проти Росії через анексії Криму 

залишаться чинними до повної деокупації 

півострова. 

 

Волкер: Росія не зацікавлена тримати 

Донбас 

Спецпредставник Держдепартаменту США з 

питань України Курт Волкер вважає, що Росія 

прагне піти з Донбасу. 

 

Сутички після ХарківПрайду: постраждали 

двоє поліцейських, 17 осіб - у поліції 

Після закінчення акції "ХарківПрайд" у центрі 

міста сталися сутички, в яких постраждали 

двоє правоохоронців. Поліція відкрила два 

кримінальні провадження та склала 

адмінпротокол. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу 16 разів порушили 

"тишу" на Донбасі, є поранений 

Минулої доби, 15 вересня, російські окупаційні 

війська 16 разів відкривали вогонь по позиціях 

Збройних сил України; зранку понеділка - 2 

обстріли, в результаті чого поранення отримав 

один український боєць. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2780645-derzdep-krimski-sankcii-proti-rf-ne-znimatimut-do-deokupacii-pivostrova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2780645-derzdep-krimski-sankcii-proti-rf-ne-znimatimut-do-deokupacii-pivostrova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2780645-derzdep-krimski-sankcii-proti-rf-ne-znimatimut-do-deokupacii-pivostrova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780654-volker-rosia-ne-zacikavlena-trimati-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780654-volker-rosia-ne-zacikavlena-trimati-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2780654-volker-rosia-ne-zacikavlena-trimati-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2780619-suticki-pisla-harkivprajdu-postrazdali-dvoe-policejskih-17-osib-u-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2780619-suticki-pisla-harkivprajdu-postrazdali-dvoe-policejskih-17-osib-u-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2780619-suticki-pisla-harkivprajdu-postrazdali-dvoe-policejskih-17-osib-u-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2780711-okupanti-minuloi-dobi-16-raziv-porusili-tisu-na-donbasi-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2780711-okupanti-minuloi-dobi-16-raziv-porusili-tisu-na-donbasi-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2780711-okupanti-minuloi-dobi-16-raziv-porusili-tisu-na-donbasi-vtrat-nemae.html


 

На Миколаївщині поховали морпіха, який 

загинув від обстрілу під Павлополем 

Морського піхотинця Миколу Обуховського, 

який загинув на Донеччині, поховали у 

Миколаївській області. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

16 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 5 років тому, ратифікована Угода 

про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом. 

 

Сьогодні — день пам’яті Георгія Гонгадзе 

Сьогодні день пам'яті Георгія Гонгадзе (1969-

2000), українського журналіста, засновника та 

першого головного редактора інтернет-

видання «Українська правда». 

 

«Українське подвір'я» прийняло гостей на 

етнокультурному фестивалі в Кишиневі 

У неділю, 15 вересня, в Кишиневі відбувся 18-

й Республіканський етнокультурний фестиваль 

«Єдність через різноманітність», організований 

мерією молдавської столиці. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2780623-na-mikolaivsini-pohovali-morpiha-akij-zaginuv-vid-obstrilu-pid-pavlopolem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2780623-na-mikolaivsini-pohovali-morpiha-akij-zaginuv-vid-obstrilu-pid-pavlopolem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2780623-na-mikolaivsini-pohovali-morpiha-akij-zaginuv-vid-obstrilu-pid-pavlopolem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779491-16-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779491-16-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2780715-sogodni-den-pamati-georgia-gongadze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2780715-sogodni-den-pamati-georgia-gongadze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2780689-ukrainske-podvira-prijnalo-gostej-na-etnokulturnomu-festivali-v-kisinevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2780689-ukrainske-podvira-prijnalo-gostej-na-etnokulturnomu-festivali-v-kisinevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2780689-ukrainske-podvira-prijnalo-gostej-na-etnokulturnomu-festivali-v-kisinevi.html


 

У РФ на місці згорілого ТРЦ "Зимова 

вишня" відкрили парк пам'яті 

У російському Кемерові на місці знесеного 

комплексу ТРЦ "Зимова вишня", у пожежі в 

якому загинули 60 осіб, побудували парк. 

 

Екоактивісти запланували глобальний 

протест на 20 вересня 

Прибічники молодіжного руху "П'ятниці 

заради майбутнього" (Fridays For Future), який 

закликає до захисту клімату, мають намір 20 

вересня влаштувати глобальну протестну 

акцію. 

 

У Белграді через сутички під час ЛГБТ-

параду затримали 5 осіб 

У столиці Сербії тисячі людей приєдналися до 

щорічного ЛГБТ-параду, зокрема прем’єр-

міністерка Сербії Ана Брнабич, яка є 

відкритою лесбійкою. 

 

Останні "літні" дні: синоптики сказали, 

коли задощить 

В Україні 15-16 вересня без опадів, лише у 

понеділок вдень у північних та західних 

областях місцями невеликий дощ. 

 

16 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні осінньої Домни; кому картоплю 

копати, кому руки гріти, а кому куди й носа не 

потикати 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780666-u-rf-na-misci-zgorilogo-trc-zimova-visna-vidkrili-park-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780666-u-rf-na-misci-zgorilogo-trc-zimova-visna-vidkrili-park-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780666-u-rf-na-misci-zgorilogo-trc-zimova-visna-vidkrili-park-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780674-ekoaktivisti-zaplanuvali-globalnij-protest-na-20-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780674-ekoaktivisti-zaplanuvali-globalnij-protest-na-20-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780674-ekoaktivisti-zaplanuvali-globalnij-protest-na-20-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780667-u-belgradi-cerez-suticki-pid-cas-lgbtparadu-zatrimali-5-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780667-u-belgradi-cerez-suticki-pid-cas-lgbtparadu-zatrimali-5-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2780667-u-belgradi-cerez-suticki-pid-cas-lgbtparadu-zatrimali-5-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2779917-ostanni-litni-dni-sinoptiki-skazali-de-vze-skoro-bude-3.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2779917-ostanni-litni-dni-sinoptiki-skazali-de-vze-skoro-bude-3.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2779917-ostanni-litni-dni-sinoptiki-skazali-de-vze-skoro-bude-3.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779404-16-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779404-16-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779404-16-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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