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ТОП 

 

Темі Криму слід приділяти більше уваги - 

Пристайко 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

визнав, що темі окупації Криму слід приділяти 

більше уваги, але заперечив, ніби нова влада 

нічого не робить для цього. 

 

Сьогодні в Росії починається суд над 

фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір" 

У російському Ростові-на-Дону у вівторок, 17 

вересня, розпочинається процес над 

кримськими татарами в так званій "справі Хізб 

ут-Тахрір". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781471-temi-krimu-slid-pridilati-bilse-uvagi-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781471-temi-krimu-slid-pridilati-bilse-uvagi-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781471-temi-krimu-slid-pridilati-bilse-uvagi-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781503-sogodni-v-rosii-pocinaetsa-sud-nad-figurantami-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781503-sogodni-v-rosii-pocinaetsa-sud-nad-figurantami-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781503-sogodni-v-rosii-pocinaetsa-sud-nad-figurantami-spravi-hizb-uttahrir.html


 

Балух: Я дуже розгублений від усвідомлення 

своєї медійності 

Перебуваючи в ув'язненні, Володимир Балух 

навіть не підозрював, наскільки він є медійною 

персоною. 

 

Трамп заявив, що хоче уникнути війни з 

Іраном 

Після войовничої риторики про можливий удар 

по Ірану, який США підозрюють в обстрілі 

нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії, 

Дональд Трамп заявив, що хотів би уникнути 

війни. 

 

Озонова діра над Антарктидою зменшилася 

до рекордного рівня за останні 30 років 

Вчені зі служби моніторингу атмосфери імені 

Коперника (CAMS), якою керує Європейський 

центр середньострокових прогнозів погоди, 

вважають, що цього року озонова діра над 

Антарктидою стала найменшою за останні 30 

років 

СВІТ 

 

Розвідка США підтверджує, що за атакою 

на Саудівську Аравію стоїть Іран – ЗМІ 

Американська розвідка має підтвердження, що 

атака на нафтопереробний завод у Саудівській 

Аравії була вчинена з території Ірану. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781494-baluh-a-duze-rozgublenij-vid-usvidomlenna-svoei-medijnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781494-baluh-a-duze-rozgublenij-vid-usvidomlenna-svoei-medijnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781494-baluh-a-duze-rozgublenij-vid-usvidomlenna-svoei-medijnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2781473-tramp-zaaviv-so-hoce-uniknuti-vijni-z-iranom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2781473-tramp-zaaviv-so-hoce-uniknuti-vijni-z-iranom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2781473-tramp-zaaviv-so-hoce-uniknuti-vijni-z-iranom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2781354-ozonova-dira-nad-antarktidou-zmensilasa-do-rekordnogo-rivna-za-ostanni-30-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2781354-ozonova-dira-nad-antarktidou-zmensilasa-do-rekordnogo-rivna-za-ostanni-30-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2781354-ozonova-dira-nad-antarktidou-zmensilasa-do-rekordnogo-rivna-za-ostanni-30-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2781455-rozvidka-ssa-pidtverdzue-so-za-atakou-na-saudivsku-araviu-stoit-iran-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2781455-rozvidka-ssa-pidtverdzue-so-za-atakou-na-saudivsku-araviu-stoit-iran-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2781455-rozvidka-ssa-pidtverdzue-so-za-atakou-na-saudivsku-araviu-stoit-iran-zmi.html


 

Коаліція в Молдові уклала довгострокову 

угоду про співпрацю 

У парламенті Молдови фракції Партії 

соціалістів і блоку ACUM (до якого входять 

Громадянська платформа "Гідність і правда" та 

партія "Дія і солідарність") підписали нову 

угоду про співпрацю. 

 

Перша Європейська школа за межами ЄС 

відкриється у Грузії 

Комісар з питань європейської політики 

сусідства та переговорів з розширення 

Йоганнес Ган оголосив, що перша Європейська 

школа за межами ЄС буде відкрита у Грузії до 

2023 року. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Глава МЗС Естонії: є небезпека зробити 

третю помилку у відносинах з Росією 

Міністр закордонних справ Естонії Урмас 

Рейнсалу сподівається, що Захід не 

відмовиться від санкцій проти РФ. 

 

Польща і Словаччина допомагатимуть 

Україні у проведенні реформ 

У Варшаві та Братиславі позитивно оцінюють 

нову владу України і мають намір 

підтримувати реформи, які вона здійснює. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2781477-koalicia-v-moldovi-uklala-dovgostrokovu-ugodu-pro-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2781477-koalicia-v-moldovi-uklala-dovgostrokovu-ugodu-pro-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2781477-koalicia-v-moldovi-uklala-dovgostrokovu-ugodu-pro-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2781512-persa-evropejska-skola-za-mezami-es-vidkrietsa-u-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2781512-persa-evropejska-skola-za-mezami-es-vidkrietsa-u-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2781512-persa-evropejska-skola-za-mezami-es-vidkrietsa-u-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781496-glava-mzs-estonii-e-nebezpeka-zrobiti-tretu-pomilku-u-vidnosinah-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781496-glava-mzs-estonii-e-nebezpeka-zrobiti-tretu-pomilku-u-vidnosinah-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781496-glava-mzs-estonii-e-nebezpeka-zrobiti-tretu-pomilku-u-vidnosinah-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781481-polsa-i-slovaccina-dopomagatimut-ukraini-u-provedenni-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781481-polsa-i-slovaccina-dopomagatimut-ukraini-u-provedenni-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781481-polsa-i-slovaccina-dopomagatimut-ukraini-u-provedenni-reform.html


 

Білорусь, Казахстан і Вірменія знову 

проголосували проти України в ООН 

Білорусь, Казахстан та Вірменія проголосували 

проти включення до порядку денного 74-ї сесії 

Генасамблеї ООН пункту стосовно тимчасово 

окупованих Криму та Донбасу, який 

запропонувала українська делегація. 

 

Глава УГКЦ пропонує створити спільну 

комісію ПЦУ та Східних католицьких 

церков 

У Ватикані відбулася зустріч глави УГКЦ 

Святослава зі Вселенським патріархом 

Варфоломієм. 

УКРАЇНА 

 

Пристайко пояснив складнощі обміну "всіх 

на всіх" 

Обмін полонених за формулою "всіх на всіх" 

здійснити дуже складно, бо бойовики 

намагаються внести в обмінні списки 

кримінальників, а Київ не має можливості 

з’ясувати долю зниклих безвісти. 

 

Деякі пропозиції щодо реформи ВР з 

минулого скликання варті уваги - Разумков 

Дмитро Разумков вважає, що в попередньому 

скликанні Ради було напрацьовано чимало 

слушних пропозицій стосовно реформи 

парламенту, і частину з них варто 

імплементувати. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781462-bilorus-kazahstan-i-virmenia-znovu-progolosuvali-proti-ukraini-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781462-bilorus-kazahstan-i-virmenia-znovu-progolosuvali-proti-ukraini-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781462-bilorus-kazahstan-i-virmenia-znovu-progolosuvali-proti-ukraini-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781449-glava-ugkc-proponue-stvoriti-spilnu-komisiu-pcu-ta-shidnih-katolickih-cerkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781449-glava-ugkc-proponue-stvoriti-spilnu-komisiu-pcu-ta-shidnih-katolickih-cerkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781449-glava-ugkc-proponue-stvoriti-spilnu-komisiu-pcu-ta-shidnih-katolickih-cerkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781449-glava-ugkc-proponue-stvoriti-spilnu-komisiu-pcu-ta-shidnih-katolickih-cerkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2781475-pristajko-poasniv-skladnosi-obminu-vsih-na-vsih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2781475-pristajko-poasniv-skladnosi-obminu-vsih-na-vsih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2781475-pristajko-poasniv-skladnosi-obminu-vsih-na-vsih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781453-deaki-propozicii-sodo-reformi-vr-z-minulogo-sklikanna-varti-uvagi-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781453-deaki-propozicii-sodo-reformi-vr-z-minulogo-sklikanna-varti-uvagi-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2781453-deaki-propozicii-sodo-reformi-vr-z-minulogo-sklikanna-varti-uvagi-razumkov.html


 

Візити громадян Чехії до окупованого 

Криму є незаконними - Посольство України 

двідини деякими чеськими громадянами 

окупованого Криму є незаконними, і влада 

Чехії мала би звернути на це увагу. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі гатять з мінометів та 

гранатометів, загинув військовий 

За минулу добу окупанти 23 рази відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ.

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 80 років тому, виконуючи свою 

частину пакту Молотова-Ріббентропа, 

радянські війська почали окупацію Західної 

України. 

 

Сьогодні в Укрінформі - пресконференція 

політв'язня Карпюка 

У вівторок, 17 вересня, о 14:30 в Укрінформі 

відбудеться пресконференція звільненого 

політв'язня Кремля Миколи Карпюка на тему: 

«Україна після полону». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781483-viziti-gromadan-cehii-do-okupovanogo-krimu-e-nezakonnimi-posolstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781483-viziti-gromadan-cehii-do-okupovanogo-krimu-e-nezakonnimi-posolstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2781483-viziti-gromadan-cehii-do-okupovanogo-krimu-e-nezakonnimi-posolstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2781506-okupanti-na-donbasi-gatat-z-minometiv-ta-granatometiv-zaginuv-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2781506-okupanti-na-donbasi-gatat-z-minometiv-ta-granatometiv-zaginuv-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2781506-okupanti-na-donbasi-gatat-z-minometiv-ta-granatometiv-zaginuv-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2780891-17-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2780891-17-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781425-zavtra-v-ukrinformi-preskonferencia-politvazna-karpuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781425-zavtra-v-ukrinformi-preskonferencia-politvazna-karpuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781425-zavtra-v-ukrinformi-preskonferencia-politvazna-karpuka.html


 

В Україні розпочався тиждень з протидії 

булінгу 

Відсьогодні розпочався Всеукраїнський 

тиждень з протидії булінгу. 

 

Україна має переглянути ставлення до 

людей із психічними проблемами - глава 

МОЗ 

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька 

заявила, що в Україні переглядатиметься 

ставлення до людей, які мають психічні 

розлади, зокрема у сфері надання їм 

психіатричної допомоги. 

 

Вибори мера Києва можуть відбутися 8 

грудня - законопроєкт 

У Верховну Раду подали проєкт закону "Про 

внесення змін до Закону України "Про 

столицю України - місто-герой Київ", який 

передбачає позачергові вибори мера та 

міськради 8 грудня 2019 року. 

 

Осінь в Україні набирає обертів: мокрий 

сніг з дощем та заморозки 

У вівторок, 17 вересня, в Україні до +19°, 

місцями невеликий дощ. На 20-21 вересня 

синоптики обіцяють холодну погоду. 

 

17 вересня: народний календар і 

астровісник 

Від чого оберігає «Неопалима купина», куди 

показує компас осені та яким буде життя за 

Діви 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781437-v-ukraini-rozpocavsa-tizden-z-protidii-bulingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781437-v-ukraini-rozpocavsa-tizden-z-protidii-bulingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781437-v-ukraini-rozpocavsa-tizden-z-protidii-bulingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781493-ukraina-mae-pereglanuti-stavlenna-do-ludej-iz-psihicnimi-problemami-glava-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781493-ukraina-mae-pereglanuti-stavlenna-do-ludej-iz-psihicnimi-problemami-glava-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781493-ukraina-mae-pereglanuti-stavlenna-do-ludej-iz-psihicnimi-problemami-glava-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2781493-ukraina-mae-pereglanuti-stavlenna-do-ludej-iz-psihicnimi-problemami-glava-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2781469-vibori-mera-kieva-mozut-vidbutisa-8-grudna-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2781469-vibori-mera-kieva-mozut-vidbutisa-8-grudna-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2781469-vibori-mera-kieva-mozut-vidbutisa-8-grudna-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2781427-osin-v-ukraini-nabirae-obertiv-mokrij-snig-z-dosem-ta-zamorozki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2781427-osin-v-ukraini-nabirae-obertiv-mokrij-snig-z-dosem-ta-zamorozki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2781427-osin-v-ukraini-nabirae-obertiv-mokrij-snig-z-dosem-ta-zamorozki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2781116-17-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2781116-17-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2781116-17-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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