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ТОП 

 

У поліції затримання терориста з мосту 

Метро назвали "блискучою операцією" 

Із затриманням зловмисника, який погрожував 

підірвати столичний міст Метро, Національна 

поліція впоралася на "відмінно". 

 

США вважають, що Північна Корея 

продовжує виробляти ядерну зброю 

Сполучені Штати мають підстави вважати, що 

режим Північної Кореї продовжує 

виробництво ядерної зброї попри заяви про 

готовність вести переговори щодо повної 

денуклеаризації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2783094-u-policii-zatrimanna-terorista-z-mostu-metro-nazvali-bliskucou-operacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2783094-u-policii-zatrimanna-terorista-z-mostu-metro-nazvali-bliskucou-operacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2783094-u-policii-zatrimanna-terorista-z-mostu-metro-nazvali-bliskucou-operacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783042-ssa-vvazaut-so-pivnicna-korea-prodovzue-viroblati-adernu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783042-ssa-vvazaut-so-pivnicna-korea-prodovzue-viroblati-adernu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783042-ssa-vvazaut-so-pivnicna-korea-prodovzue-viroblati-adernu-zbrou.html


 

Саудівська Аравія пред'явила докази 

причетності Ірану до атак на НПЗ 

Міністерство оборони Саудівської Аравії 

продемонструвало уламки дронів і ракет в 

якості доказів, що атаки на об'єкти нафтової 

галузі зробив Іран. 

 

Ухвалення бюджету-2020 планується не 

пізніше 1 грудня — інформуправління ВР 

Верховна Рада планує не пізніше 1 грудня 

ухвалити як закон проєкт державного бюджету 

на 2020 рік. 

СВІТ 

 

Трампа закликають діяти більш жорстко 

проти Ірану 

Сенатор-республіканець, голова Юридичного 

комітету Верхньої палати американського 

Конгресу Ліндсі Грем заявив, що 

запровадження санкцій проти Ірану, про які 

заявив президент Трамп, буде замало. 

 

Шотландія має намір залишитися в складі 

Євросоюзу в разі Brexit 

Шотландія має намір стати самостійним 

членом Євросоюзу в разі виходу Великої 

Британії зі складу ЄС. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783067-saudivska-aravia-predavila-dokazi-pricetnosti-iranu-do-atak-na-npz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783067-saudivska-aravia-predavila-dokazi-pricetnosti-iranu-do-atak-na-npz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783067-saudivska-aravia-predavila-dokazi-pricetnosti-iranu-do-atak-na-npz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783036-uhvalenna-budzetu2020-planuetsa-ne-piznise-1-grudna-informupravlinna-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783036-uhvalenna-budzetu2020-planuetsa-ne-piznise-1-grudna-informupravlinna-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783036-uhvalenna-budzetu2020-planuetsa-ne-piznise-1-grudna-informupravlinna-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783061-trampa-zaklikaut-diati-bils-zorstko-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783061-trampa-zaklikaut-diati-bils-zorstko-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783061-trampa-zaklikaut-diati-bils-zorstko-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783120-sotlandia-mae-namir-zalisitisa-v-skladi-evrosouzu-v-razi-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783120-sotlandia-mae-namir-zalisitisa-v-skladi-evrosouzu-v-razi-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783120-sotlandia-mae-namir-zalisitisa-v-skladi-evrosouzu-v-razi-brexit.html


 

Комісар з виборів Канади оцінив ризик 

іноземного втручання 

Найбільшу загрозу для жовтневих виборів до 

федерального парламенту Канади становить 

можливість іноземного втручання. 

 

Румунія не підтримає власного кандидата 

на посаду голови Європрокуратури 

Уряд Румунії не підтримає кандидатуру 

колишнього керівника управління боротьби з 

корупцією Лаури Ковесі на посаду головного 

європейського прокурора. 

 

В адміністрації Ердогана заявляють, що 

Туреччина не відмовиться від С-400 

Туреччина готова розглянути пропозиції США 

щодо постачання комплексів Patriot, але при 

цьому не збирається відмовлятися від 

російських ЗРК С-400. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський обговорив із Пенсом безпекову 

допомогу США та енергетику 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з віцепрезидентом 

Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783100-komisar-z-viboriv-kanadi-ociniv-rizik-inozemnogo-vtrucanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783100-komisar-z-viboriv-kanadi-ociniv-rizik-inozemnogo-vtrucanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783100-komisar-z-viboriv-kanadi-ociniv-rizik-inozemnogo-vtrucanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783096-rumunia-ne-pidtrimae-vlasnogo-kandidata-na-posadu-golovi-evroprokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783096-rumunia-ne-pidtrimae-vlasnogo-kandidata-na-posadu-golovi-evroprokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783096-rumunia-ne-pidtrimae-vlasnogo-kandidata-na-posadu-golovi-evroprokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783113-v-administracii-erdogana-zaavlaut-so-tureccina-ne-vidmovitsa-vid-s400.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783113-v-administracii-erdogana-zaavlaut-so-tureccina-ne-vidmovitsa-vid-s400.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783113-v-administracii-erdogana-zaavlaut-so-tureccina-ne-vidmovitsa-vid-s400.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783048-zelenskij-obgovoriv-iz-pensom-bezpekovu-dopomogu-ssa-ta-energetiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783048-zelenskij-obgovoriv-iz-pensom-bezpekovu-dopomogu-ssa-ta-energetiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783048-zelenskij-obgovoriv-iz-pensom-bezpekovu-dopomogu-ssa-ta-energetiku.html


 

На переговорах у Мінську не узгодили 

"формулу Штайнмаєра" — Сайдік 

Тристороння контактна група з врегулювання 

ситуації на Донбасі продовжить дискусії з 

питань імплементації "формули Штайнмаєра", 

розведення сил і засобів ураження від лінії 

зіткнення й обміну полоненими.

УКРАЇНА 

 

Мінветеранів: Не дозволимо використати 

інцидент на мосту Метро для очорнення 

бійців 

Міністерство у справах ветеранів захищатиме 

інтереси Олексія Белька, котрий, за даними 

правоохоронців, погрожував підірвати міст 

Метро. 

 

Гончарук обіцяє зберегти ключові напрями 

роботи Інституту нацпам’яті 

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 

подякував за роботу звільненому голові 

Українського Інституту нацпам’яті 

Володимиру В’ятровичу та пообіцяв, що 

ключові напрями роботи Інституту залишаться 

незмінними. 

 

Рада розгляне законопроєкт про реформу 

прокуратури та скасує “поправки Лозового” 

Верховна Рада планує 19 вересня ухвалити у 

другому читанні законопроєкт про реформу 

прокуратури. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783030-na-peregovorah-u-minsku-ne-uzgodili-formulu-stajnmaera-sajdik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783030-na-peregovorah-u-minsku-ne-uzgodili-formulu-stajnmaera-sajdik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783030-na-peregovorah-u-minsku-ne-uzgodili-formulu-stajnmaera-sajdik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783069-minveteraniv-ne-dozvolimo-vikoristati-incident-na-mostu-metro-dla-ocornenna-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783069-minveteraniv-ne-dozvolimo-vikoristati-incident-na-mostu-metro-dla-ocornenna-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783069-minveteraniv-ne-dozvolimo-vikoristati-incident-na-mostu-metro-dla-ocornenna-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783069-minveteraniv-ne-dozvolimo-vikoristati-incident-na-mostu-metro-dla-ocornenna-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783038-goncaruk-obicae-zberegti-klucovi-naprami-roboti-institutu-nacpamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783038-goncaruk-obicae-zberegti-klucovi-naprami-roboti-institutu-nacpamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783038-goncaruk-obicae-zberegti-klucovi-naprami-roboti-institutu-nacpamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783136-rada-rozglane-zakonoproekt-pro-reformu-prokuraturi-ta-skasuvati-popravki-lozovogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783136-rada-rozglane-zakonoproekt-pro-reformu-prokuraturi-ta-skasuvati-popravki-lozovogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783136-rada-rozglane-zakonoproekt-pro-reformu-prokuraturi-ta-skasuvati-popravki-lozovogo.html


 

Сьогодні в Україні розширюється мережа 

застосування радарів TruCAM 

На українських дорогах з 19 вересня додається 

17 нових ділянок, на яких використовується 

прилад для вимірювання швидкості TruCAM 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі п'ять разів порушили 

“тишу”, втрат немає 

За минулу добу окупанти 5 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 55 

вибухів 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у 

вівторок, 17 вересня, зафіксувала 55 вибухів у 

Донецькій області та не виявила жодного 

порушення режиму припинення вогню на 

Луганщині. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день народження у відомого 

українського композитора Євгена Станковича. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783114-sogodni-v-ukraini-rozsiruetsa-mereza-zastosuvanna-radariv-trucam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783114-sogodni-v-ukraini-rozsiruetsa-mereza-zastosuvanna-radariv-trucam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783114-sogodni-v-ukraini-rozsiruetsa-mereza-zastosuvanna-radariv-trucam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783118-okupanti-na-donbasi-pat-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783098-obse-za-dobu-zafiksuvala-na-donbasi-55-vibuhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783098-obse-za-dobu-zafiksuvala-na-donbasi-55-vibuhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782732-19-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2782732-19-veresna-pamatni-dati.html


 

BookForum заперечує прогнози скептиків, 

що гаджети витіснять книгу - Зеленський 

Офіційне відкриття 26-го Міжнародного 

BookForum відбулось у Львівській 

національній філармонії. Учасників 

книжкового фестивалю від імені Президента 

Володимира Зеленського привітав голова 

ЛОДА Маркіян Мальський. 

 

У дев'яти прифронтових містах і селах 

відбудеться допрем'єрний показ “Толоки” 

На Донбасі у прифронтових населених пунктах 

з 20 вересня до 1 жовтня відбудеться 

допрем'єрний показ повнометражного 

українського фільму "Толока". 

 

В Україні стане ще холодніше: синоптики 

сказали, де "підморозить" найбільше 

У четвер, 19 вересня, в Україні до +17° і без 

опадів. У Карпатах протягом доби 1-3° тепла. 

 

19 вересня: народний календар і 

астровісник 

Чим здивує Михаїл, кому медовуху варити, 

кому горілиць, а кому долілиць лягати і що 

марно імітувати 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783059-bookforum-zaperecue-prognozi-skeptikiv-so-gadzeti-vitisnat-knigu-zelenskij.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783116-u-devati-prifrontovih-mistah-i-selah-vidbudetsa-dopremernij-pokaz-toloki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783116-u-devati-prifrontovih-mistah-i-selah-vidbudetsa-dopremernij-pokaz-toloki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783116-u-devati-prifrontovih-mistah-i-selah-vidbudetsa-dopremernij-pokaz-toloki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2783052-v-ukraini-stane-se-holodnise-sinoptiki-skazali-de-pidmorozit-najbilse.html
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