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ТОП 

 

У Раді сьогодні презентують проєкт 

Держбюджету-2020 

На засіданні Верховної Ради в п'ятницю, 20 

вересня, буде презентовано проєкт закону "Про 

Державний бюджет України на 2020 рік". 

 

У Конгресі США проголосували за 

обов'язкове виділення оборонної допомоги 

Україні 

Нижня палата американського Конгресу у 

четвер прийняла законодавство, яке забезпечує 

виплату $250 млн оборонної допомоги Україні 

після завершення поточного фінансового року 

в США. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783963-u-radi-sogodni-prezentuut-derzbudzet2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783963-u-radi-sogodni-prezentuut-derzbudzet2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783963-u-radi-sogodni-prezentuut-derzbudzet2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783953-u-kongresi-ssa-progolosuvali-za-obovazkove-vidilenna-oboronnoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783953-u-kongresi-ssa-progolosuvali-za-obovazkove-vidilenna-oboronnoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783953-u-kongresi-ssa-progolosuvali-za-obovazkove-vidilenna-oboronnoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783953-u-kongresi-ssa-progolosuvali-za-obovazkove-vidilenna-oboronnoi-dopomogi-ukraini.html


 

Адвокат Трампа ненароком визнав, що 

просив Україну розслідувати справу 

Байдена 

Особистий адвокат Дональда Трампа, Руді 

Джуліані, заплутався у своїх заявах та 

ненароком визнав, що вимагав у представників 

офіційної влади України розпочати 

розслідування проти родини Джо Байдена. 

 

Арабська коаліція почала військову 

операцію в Ємені  

Арабська коаліція, очолювана Саудівською 

Аравією, почала військову операцію в Ємені. 

СВІТ 

 

Лівійські повстанці вбили 14 військових з 

урядових сил 

Унаслідок авіаудару, завданого лівійськими 

повстанцями по урядових силах, загинуло 14 

військових. 

 

Штати шукають мирне рішення щодо Ірану 

– Помпео 

Адміністрація Дональда Трампа прагне 

мирного розв'язання проблеми, пов'язаної з 

агресією Ірану в регіоні — навіть після заяв 

офіційного Тегерана щодо готовності вести 

повномасштабну війну зі Сполученими 

Штатами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783943-advokat-trampa-nenarokom-viznav-so-prosiv-ukrainu-rozsliduvati-spravu-bajdena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783943-advokat-trampa-nenarokom-viznav-so-prosiv-ukrainu-rozsliduvati-spravu-bajdena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783943-advokat-trampa-nenarokom-viznav-so-prosiv-ukrainu-rozsliduvati-spravu-bajdena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783943-advokat-trampa-nenarokom-viznav-so-prosiv-ukrainu-rozsliduvati-spravu-bajdena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783960-arabska-koalicia-pocala-vijskovu-operaciu-v-emeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783960-arabska-koalicia-pocala-vijskovu-operaciu-v-emeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783960-arabska-koalicia-pocala-vijskovu-operaciu-v-emeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783945-livijski-povstanci-vbili-14-vijskovih-z-uradovih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783945-livijski-povstanci-vbili-14-vijskovih-z-uradovih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783945-livijski-povstanci-vbili-14-vijskovih-z-uradovih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783885-stati-sukaut-mirne-risenna-sodo-iranu-pompeo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783885-stati-sukaut-mirne-risenna-sodo-iranu-pompeo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783885-stati-sukaut-mirne-risenna-sodo-iranu-pompeo.html


 

США обурені вето Росії на резолюцію 

Радбезу ООН по Сирії  

США обурені зловживанням Росією своїм 

правом вето для покриття вбивств тисяч 

безневинних мирних сирійців. 

 

Фінляндія закупить бойових човнів на 1,3 

мільярда євро 

Фінляндія суттєво посилить власні військово-

морські сили, замовивши чотири бойові 

корвети. 

 

Італія і Франція заявили про необхідність 

нової системи розподілу мігрантів 

Франція та Італія закликають створити нову 

систему автоматичного перерозподілу 

мігрантів у країнах ЄС. 

 

Європарламент уточнив інформацію щодо 

заслуховування майбутніх єврокомісарів 

Європарламент оприлюднив уточнений 

розклад заслуховування кандидатів на посади 

єврокомісарів в новому складі Єврокомісії. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783906-ssa-obureni-veto-rosii-na-rezoluciu-radbezu-oon-po-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783906-ssa-obureni-veto-rosii-na-rezoluciu-radbezu-oon-po-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783906-ssa-obureni-veto-rosii-na-rezoluciu-radbezu-oon-po-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783922-finlandia-zakupit-bojovih-covniv-na-13-milarda-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783922-finlandia-zakupit-bojovih-covniv-na-13-milarda-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783922-finlandia-zakupit-bojovih-covniv-na-13-milarda-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783918-italia-i-francia-zaavili-pro-neobhidnist-novoi-sistemi-rozpodilu-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783918-italia-i-francia-zaavili-pro-neobhidnist-novoi-sistemi-rozpodilu-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783918-italia-i-francia-zaavili-pro-neobhidnist-novoi-sistemi-rozpodilu-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783914-evroparlament-utocniv-informaciu-sodo-zasluhovuvanna-majbutnih-evrokomisariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783914-evroparlament-utocniv-informaciu-sodo-zasluhovuvanna-majbutnih-evrokomisariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2783914-evroparlament-utocniv-informaciu-sodo-zasluhovuvanna-majbutnih-evrokomisariv.html


 

У Конгресі США відбулись слухання щодо 

можливого тиску Трампа на Україну 

Комітет з питань розвідки Палати 

представників США у четвер провів перші 

закриті слухання у справі щодо можливого 

тиску з боку Дональда Трампа на президента 

Зеленського… 

 

У Штатах застерегли Зеленського від 

компромісів із Коломойським 

Президент України Володимир Зеленський не 

повинен йти на жодні компроміси з олігархом 

Ігорем Коломойським. 

 

У Конгресі США розповіли, чого чекають 

від візиту Зеленського 

Американські законодавці очікують, що 

Президент України Володимир Зеленський у 

США підтвердить послідовний поступ України 

до демократії, незмінність прогресу реформ, а 

також що Конгрес і нова Рада надалі матимуть 

чудовий діалог. 

 

Резервування української ГТС Росією без 

контракту можливе, але надто дороге - 

Шефчович 

Резервування потужностей української ГТС 

для транспортування російського газу на 

європейський ринок без контракту є 

принципово можливим, але ціна на нього буде 

набагато вищою, ніж за контрактом. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783930-u-kongresi-ssa-vidbulis-sluhanna-sodo-mozlivogo-tisku-trampa-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783930-u-kongresi-ssa-vidbulis-sluhanna-sodo-mozlivogo-tisku-trampa-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783930-u-kongresi-ssa-vidbulis-sluhanna-sodo-mozlivogo-tisku-trampa-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783916-u-statah-zasteregli-zelenskogo-vid-kompromisiv-iz-kolomojskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783916-u-statah-zasteregli-zelenskogo-vid-kompromisiv-iz-kolomojskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783916-u-statah-zasteregli-zelenskogo-vid-kompromisiv-iz-kolomojskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783891-u-kongresi-ssa-rozpovili-cogo-cekaut-vid-vizitu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783891-u-kongresi-ssa-rozpovili-cogo-cekaut-vid-vizitu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783891-u-kongresi-ssa-rozpovili-cogo-cekaut-vid-vizitu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783852-rezervuvanna-ukrainskoi-gts-rosieu-bez-kontraktu-mozlive-ale-nadto-doroge-sefcovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783852-rezervuvanna-ukrainskoi-gts-rosieu-bez-kontraktu-mozlive-ale-nadto-doroge-sefcovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783852-rezervuvanna-ukrainskoi-gts-rosieu-bez-kontraktu-mozlive-ale-nadto-doroge-sefcovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783852-rezervuvanna-ukrainskoi-gts-rosieu-bez-kontraktu-mozlive-ale-nadto-doroge-sefcovic.html


 

Гончарук прокоментував ухвалені Радою 

закони про держслужбу та публічні 

закупівлі 

Ухвалені Верховною Радою закони 

сприятимуть ефективності роботи влади, адже 

значною мірою роблять більш відкритими її 

кроки, вдосконалюють механізми. 

 

Активне використання української ГТС 

дасть змогу знизити тариф на транзит — 

Оржель 

Активне використання інфраструктури 

української газотранспортної системи для 

транспортування російського газу на 

європейський ринок може дозволити знизити 

тарифи на його транзит. 

 

Коболєв: До наступних газових переговорів 

є багато "домашньої" роботи 

На тристоронніх переговорах у Брюсселі 

йшлося про перехід на європейські правила у 

транспортуванні російського газу територією 

України, і це дає підстави для стриманого 

оптимізму

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

За добу на Донбасі - 13 ворожих обстрілів, 

минулося без втрат 

У четвер, 19 вересня, збройні формування 

Російської Федерації та її найманці 13 разів 

порушили режим припинення вогню. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783848-goncaruk-prokomentuvav-uhvaleni-radou-zakoni-pro-derzsluzbu-ta-publicni-zakupivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783848-goncaruk-prokomentuvav-uhvaleni-radou-zakoni-pro-derzsluzbu-ta-publicni-zakupivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783848-goncaruk-prokomentuvav-uhvaleni-radou-zakoni-pro-derzsluzbu-ta-publicni-zakupivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2783848-goncaruk-prokomentuvav-uhvaleni-radou-zakoni-pro-derzsluzbu-ta-publicni-zakupivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783854-aktivne-vikoristanna-ukrainskoi-gts-dast-zmogu-zniziti-tarif-na-tranzit-orzel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783854-aktivne-vikoristanna-ukrainskoi-gts-dast-zmogu-zniziti-tarif-na-tranzit-orzel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783854-aktivne-vikoristanna-ukrainskoi-gts-dast-zmogu-zniziti-tarif-na-tranzit-orzel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783854-aktivne-vikoristanna-ukrainskoi-gts-dast-zmogu-zniziti-tarif-na-tranzit-orzel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783850-kobolev-do-nastupnih-gazovih-peregovoriv-e-bagato-domasnoi-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783850-kobolev-do-nastupnih-gazovih-peregovoriv-e-bagato-domasnoi-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2783850-kobolev-do-nastupnih-gazovih-peregovoriv-e-bagato-domasnoi-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783949-za-dobu-na-donbasi-13-vorozih-obstriliv-minulosa-bez-vtrat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783949-za-dobu-na-donbasi-13-vorozih-obstriliv-minulosa-bez-vtrat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783949-za-dobu-na-donbasi-13-vorozih-obstriliv-minulosa-bez-vtrat.html


 

За добу бойовики не пропустили патрулі 

ОБСЄ в 4 місцях на Донбасі 

Бойовики російських окупаційних військ на 

Донбасі не пропустили патрулі СММ ОБСЄ на 

блокпостах у  Старомихайлівці, 

Верхньошироківському, Козацькому, а також в 

Петрівському.

 

У прифронтовому Лебединському відкрили 

агентський пункт Пенсійного фонду 

У прифронтовому селищі Лебединське на 

Донеччині почав свою роботу агентський 

пункт Пенсійного фонду, який буде 

обслуговувати мешканців трьох селищ. 

 

На водогоні "Горлівка-Торецьк" завершили 

ремонтні роботи — штаб ООС 

Жителі Торецька та прилеглих населених 

пунктів забезпечені водою завдяки проведеним 

ремонтно-відновлювальним роботам під 

контролем української сторони спільно з СММ 

ОБСЄ на водогоні «Горлівка-Торецьк». 

СУСПІЛЬСТВО 

 

20 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 90 років тому, народився Іван 

Світличний - український поет, літературний 

критик, перекладач, правозахисник-

шістдесятник, один із засновників 

українського руху опору. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783904-za-dobu-bojoviki-ne-propustili-patruli-obse-v-4-miscah-na-donbasi-zvit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783904-za-dobu-bojoviki-ne-propustili-patruli-obse-v-4-miscah-na-donbasi-zvit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783904-za-dobu-bojoviki-ne-propustili-patruli-obse-v-4-miscah-na-donbasi-zvit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2783947-u-prifrontovomu-lebedinskomu-vidkrili-agentskij-punkt-pensijnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2783947-u-prifrontovomu-lebedinskomu-vidkrili-agentskij-punkt-pensijnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2783947-u-prifrontovomu-lebedinskomu-vidkrili-agentskij-punkt-pensijnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783908-na-vodogoni-gorlivkatoreck-zaversili-remontni-roboti-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783908-na-vodogoni-gorlivkatoreck-zaversili-remontni-roboti-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2783908-na-vodogoni-gorlivkatoreck-zaversili-remontni-roboti-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783239-20-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2783239-20-veresna-pamatni-dati.html


 

Книгу ―Крим за завісою. Путівник зоною 

окупації‖ виклали у відкритий доступ 

Унікальне дослідження “Крим за завісою. 

Путівник зоною окупації” викладено у 

відкритий доступ. 

 

Євген Клопотенко: Треба прибирати 

"радянське" меню зі шкільних їдалень 

В Україні у шкільних їдальнях досі присутнє 

"радянське" меню, і це потрібно змінювати. 

 

Осінь уже господарює: дощ, вітер, у 

Карпатах - приморозки 

В Україні 20 вересня пройде невеликий дощ, 

температура вночі 3-8°, на узбережжі морів до 

10° тепла, вдень 11-16°, у Карпатах заморозки. 

 

20 вересня: народний календар і 

астровісник 

Нині Созонта; на якому коні осінь їздить, 

збираємо останнє чарзілля і як завоювати серця 

й кишені спонсорів 

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2783837-knigu-krim-za-zavisou-putivnik-zonou-okupacii-viklali-u-vidkritij-dostup.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2783837-knigu-krim-za-zavisou-putivnik-zonou-okupacii-viklali-u-vidkritij-dostup.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2783837-knigu-krim-za-zavisou-putivnik-zonou-okupacii-viklali-u-vidkritij-dostup.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2783859-evgen-klopotenko-treba-pribirati-radanske-menu-zi-skilnih-idalen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2783859-evgen-klopotenko-treba-pribirati-radanske-menu-zi-skilnih-idalen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2783859-evgen-klopotenko-treba-pribirati-radanske-menu-zi-skilnih-idalen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2783691-osin-uze-gospodarue-dos-viter-u-karpatah-primorozki.html
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