
Єдина країна - Україна і світ 26.09.19 

 

ТОП 

 

Трамп запевнив Зеленського, що військова 

підтримка України продовжиться 

Президент США Дональд Трамп запевняє, що 

США продовжують військову підтримку 

України, але хоче, щоб інші країни теж давали 

Україні більше грошей. 

 

Демократи наблизились до потрібної 

підтримки імпічменту в Палаті 

представників 

Американським законодавцям у Палаті 

представників не вистачає лише восьми 

голосів з 218-ти потрібних для затвердження 

звинувачень за процедурою імпічменту проти 

президента США. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787665-tramp-zapevniv-zelenskogo-so-vijskova-pidtrimka-ukraini-prodovzitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787665-tramp-zapevniv-zelenskogo-so-vijskova-pidtrimka-ukraini-prodovzitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787665-tramp-zapevniv-zelenskogo-so-vijskova-pidtrimka-ukraini-prodovzitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787712-demokrati-nablizilis-do-potribnoi-pidtrimki-impicmentu-v-palati-predstavnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787712-demokrati-nablizilis-do-potribnoi-pidtrimki-impicmentu-v-palati-predstavnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787712-demokrati-nablizilis-do-potribnoi-pidtrimki-impicmentu-v-palati-predstavnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787712-demokrati-nablizilis-do-potribnoi-pidtrimki-impicmentu-v-palati-predstavnikiv.html


 

Зеленський нагадав Лаврову, що Росія має 

повернути Україні її території 

Глава МЗС Росії Сергій Лавров підійшов в 

ООН до президента України та розповів, що 

хоче, аби закінчилася війна на Донбасі, на що 

Зеленський відповів, що готовий і в такому 

разі треба віддати Україні її території. 

 

Зеленський впевнений, що переконав 

Трампа: Крим — це Україна 

Під час зустрічі президент України Володимир 

Зеленський пояснював президенту США, чому 

Крим — це Україна, і почув, що 

американський лідер із ним погодився. 

 

Меркель сказала, у чому не погоджується з 

екоактивісткою Тунберг 

Канцлер Ангела Меркель у цілому схвалює рух 

захисників клімату, ініціатором якого є 

шведська школярка Грета Тунберг, але не в 

усьому погоджується з нею. 

СВІТ 

 

ЄС закликав ратифікувати Договір про 

повну заборону випробувань ядерної зброї 

Високий представник ЄС Федеріка 

Могеріні закликала п’ять впливових країн 

світу ратифікувати Договір про повну заборону 

випробувань ядерної зброї, і ще три країни – 

приєднатися до цієї угоди. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787755-zelenskij-lavrovu-rosia-mae-povernuti-ukraini-ii-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787755-zelenskij-lavrovu-rosia-mae-povernuti-ukraini-ii-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787755-zelenskij-lavrovu-rosia-mae-povernuti-ukraini-ii-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2787705-zelenskij-vpevnenij-so-perekonav-trampa-krim-ce-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2787705-zelenskij-vpevnenij-so-perekonav-trampa-krim-ce-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2787705-zelenskij-vpevnenij-so-perekonav-trampa-krim-ce-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787762-merkel-skazala-u-comu-ne-pogodzuetsa-z-ekoaktivistkou-tunberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787762-merkel-skazala-u-comu-ne-pogodzuetsa-z-ekoaktivistkou-tunberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787762-merkel-skazala-u-comu-ne-pogodzuetsa-z-ekoaktivistkou-tunberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787683-es-zaklikav-ratifikuvati-dogovir-pro-povnu-zaboronu-viprobuvan-adernoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787683-es-zaklikav-ratifikuvati-dogovir-pro-povnu-zaboronu-viprobuvan-adernoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787683-es-zaklikav-ratifikuvati-dogovir-pro-povnu-zaboronu-viprobuvan-adernoi-zbroi.html


 

Джонсон запропонував винести вотум 

недовіри його уряду 

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс 

Джонсон запропонував опозиції винести вотум 

недовіри його уряду, щоб провести дострокові 

вибори. 

 

Зурабішвілі в ООН: Росія має повернути 

Грузії 20% окупованої території 

Грузинське керівництво бачить одним із своїх 

головних завдань деескалацію на штучному 

кордоні, примушення Росії дотримуватися 

обіцянок і завершення окупації 20 відсотків 

своєї території Росією та повернення до 

нормального життя. 

 

Президент Ізраїлю доручив Нетаньягу 

сформувати новий уряд 

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив 

прем'єр-міністру Біньяміну 

Нетаньягу сформувати новий уряд країни. 

 

Новою очільницею МВФ стала Крісталіна 

Георгієва 

Виконавча рада Міжнародного валютного 

фонду офіційно обрала Крісталіну Георгієву 

наступним директором-розпорядником МВФ 

на п'ятирічний термін.

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787780-dzonson-zaproponuvav-vinesti-votum-nedoviri-jogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787780-dzonson-zaproponuvav-vinesti-votum-nedoviri-jogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787780-dzonson-zaproponuvav-vinesti-votum-nedoviri-jogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787646-zurabisvili-v-oon-rosia-mae-povernuti-gruzii-20-okupovanoi-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787646-zurabisvili-v-oon-rosia-mae-povernuti-gruzii-20-okupovanoi-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787646-zurabisvili-v-oon-rosia-mae-povernuti-gruzii-20-okupovanoi-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787674-prezident-izrailu-doruciv-netanagu-sformuvati-novij-urad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787674-prezident-izrailu-doruciv-netanagu-sformuvati-novij-urad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787674-prezident-izrailu-doruciv-netanagu-sformuvati-novij-urad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2787640-novou-ocilniceu-mvf-stala-kristalina-georgieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2787640-novou-ocilniceu-mvf-stala-kristalina-georgieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2787640-novou-ocilniceu-mvf-stala-kristalina-georgieva.html


 

Зеленський: Будемо розширювати 

Нормандський формат, якщо цей склад не 

працюватиме 

Президент України Володимир Зеленський 

хоче провести першу свою зустріч у чинному 

Нормандському форматі, і лише якщо він не 

буде працювати, розширювати склад учасників 

за рахунок США та інших країн. 

 

Зеленський не проти публікації розмови, але 

думав, що опублікують лише репліки 

Трампа 

Президент України загалом відкритий до 

публікації стенограм телефонних розмов, але 

вважає, що деякі з них мають залишатися 

таємними. 

 

Німецькі ЗМІ не пройшли повз 

висловлювань президентів США та України 

щодо Меркель 

Німецькі ЗМІ ледве звернули увагу на перший 

виступ Президента України на Генеральній 

Асамблеї ООН, натомість досить активно 

коментували зміст телефонної розмови двох 

президентів. 

 

Трамп обговорить збільшення допомоги 

Україні з європейськими лідерами 

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що 

провідні країни Євросоюзу, в тому числі 

Франція, Німеччина та інші держави, повинні 

докладати більше зусиль для підтримки 

України та пообіцяв поговорити з 

європейськими лідерами про це.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787759-zelenskij-budemo-rozsiruvati-normandskij-format-akso-cej-sklad-ne-pracuvatime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787759-zelenskij-budemo-rozsiruvati-normandskij-format-akso-cej-sklad-ne-pracuvatime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787759-zelenskij-budemo-rozsiruvati-normandskij-format-akso-cej-sklad-ne-pracuvatime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787759-zelenskij-budemo-rozsiruvati-normandskij-format-akso-cej-sklad-ne-pracuvatime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787766-zelenskij-ne-proti-publikacii-rozmovi-ale-dumav-so-opublikuut-lise-repliki-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787766-zelenskij-ne-proti-publikacii-rozmovi-ale-dumav-so-opublikuut-lise-repliki-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787766-zelenskij-ne-proti-publikacii-rozmovi-ale-dumav-so-opublikuut-lise-repliki-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787766-zelenskij-ne-proti-publikacii-rozmovi-ale-dumav-so-opublikuut-lise-repliki-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787697-nimecki-zmi-ne-projsli-povz-vislovluvan-prezidentiv-ssa-ta-ukraini-sodo-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787697-nimecki-zmi-ne-projsli-povz-vislovluvan-prezidentiv-ssa-ta-ukraini-sodo-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787697-nimecki-zmi-ne-projsli-povz-vislovluvan-prezidentiv-ssa-ta-ukraini-sodo-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2787697-nimecki-zmi-ne-projsli-povz-vislovluvan-prezidentiv-ssa-ta-ukraini-sodo-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787690-tramp-obgovorit-zbilsenna-dopomogi-ukraini-z-evropejskimi-liderami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787690-tramp-obgovorit-zbilsenna-dopomogi-ukraini-z-evropejskimi-liderami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787690-tramp-obgovorit-zbilsenna-dopomogi-ukraini-z-evropejskimi-liderami.html


 

Україна підписала безвіз з Еквадором 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

повідомив про підписання угоди, яка дозволяє 

українцям відвідувати Еквадор без віз. 

УКРАЇНА 

 

Допомоги потребують 380 тисяч ветеранів: 

Коляда сподівається на підтримку НАТО 

Україна відчуває постійну підтримку НАТО у 

здійсненні реформ, і дуже вдячна за готовність 

союзників до спільного з Україною 

фінансування програм реабілітації ветеранів 

військової служби та їх реінтеграції у 

суспільство. 

 

Один з фігурантів ―справи Хізб ут-Тахрір‖ у 

критичному стані – адвокат 

Фігурант другої сімферопольської «справи 

Хізб ут-Тахрір» Джеміль Гафаров перебуває у 

критичному стані через хронічне захворювання 

нирок. 

 

Керівниця директорату МОЗ про скандал: 

Йдеться про відкат реформ 

У Міністерстві охорони здоров’я України не 

йдеться про кадрову політику, а про відкат 

двох реформ у відомстві. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787757-ukraina-pidpisala-bezviz-z-ekvadorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787757-ukraina-pidpisala-bezviz-z-ekvadorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787654-dopomogi-potrebuut-380-tisac-veteraniv-kolada-spodivaetsa-na-pidtrimku-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787654-dopomogi-potrebuut-380-tisac-veteraniv-kolada-spodivaetsa-na-pidtrimku-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787654-dopomogi-potrebuut-380-tisac-veteraniv-kolada-spodivaetsa-na-pidtrimku-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2787663-odin-z-figurantiv-spravi-hizb-uttahrir-u-kriticnomu-stani-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2787663-odin-z-figurantiv-spravi-hizb-uttahrir-u-kriticnomu-stani-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2787663-odin-z-figurantiv-spravi-hizb-uttahrir-u-kriticnomu-stani-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787699-kerivnica-direktoratu-moz-pro-skandal-jdetsa-pro-vidkat-dvoh-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787699-kerivnica-direktoratu-moz-pro-skandal-jdetsa-pro-vidkat-dvoh-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787699-kerivnica-direktoratu-moz-pro-skandal-jdetsa-pro-vidkat-dvoh-reform.html


 

МОН хоче змінити принцип фінансування 

університетів 

У Міністерстві освіти та науки хочуть 

фінансувати університети залежно від якості їх 

роботи. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі 32 рази порушили 

"тишу", двоє бійців поранені, один — 

травмований 

У середу, 25 вересня, збройні формування 

Російської Федерації та її найманці 32 рази 

порушили режим припинення вогню. 

 

Держсекретар з питань оборони Великої 

Британії відвідав район проведення ООС 

Делегація на чолі з державним секретарем з 

питань оборони Великої Британії Беном 

Воллесом відвідала район проведення операції 

Об'єднаних сил. 

 

Бойовики продовжують блокувати роботу 

патрулів ОБСЄ 

Обмеження доступу Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ тривали на 

окупованих територіях Донбасу у вівторок, 

зокрема на блокпостах біля Петрівського, 

Заїченка та Новоазовська. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787735-mon-hoce-zminiti-princip-finansuvanna-universitetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787735-mon-hoce-zminiti-princip-finansuvanna-universitetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787735-mon-hoce-zminiti-princip-finansuvanna-universitetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2787768-okupanti-na-donbasi-32-razi-porusili-tisu-dvoe-bijciv-poraneni-odin-travmovanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2787768-okupanti-na-donbasi-32-razi-porusili-tisu-dvoe-bijciv-poraneni-odin-travmovanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2787768-okupanti-na-donbasi-32-razi-porusili-tisu-dvoe-bijciv-poraneni-odin-travmovanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2787768-okupanti-na-donbasi-32-razi-porusili-tisu-dvoe-bijciv-poraneni-odin-travmovanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2787743-derzsekretar-z-pitan-oboroni-velikoi-britanii-vidvidav-rajon-provedenna-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2787743-derzsekretar-z-pitan-oboroni-velikoi-britanii-vidvidav-rajon-provedenna-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2787743-derzsekretar-z-pitan-oboroni-velikoi-britanii-vidvidav-rajon-provedenna-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2787733-bojoviki-prodovzuut-ne-propuskati-patruli-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2787733-bojoviki-prodovzuut-ne-propuskati-patruli-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2787733-bojoviki-prodovzuut-ne-propuskati-patruli-obse.html


 

26 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в країнах Євросоюзу відзначається 

Європейський день мов, разом з тим, у світі 

відзначається Міжнародний день за повну 

ліквідацію ядерної зброї та Всесвітній день 

моря. 

 

В Україні з початку року сталося понад 100 

тисяч ДТП - поліція 

На дорогах України за 8 місяців цього року 

сталося понад 100 тисяч аварій, в яких 

загинули майже 2 тисячі осіб і 20 тисяч 

отримали травми. 

 

У столиці Австралії легалізували марихуану 

В австралійській столиці Канберрі ухвалили 

законопроєкт про легалізацію марихуани для 

власного використання. 

 

Дощі накриють майже всю Україну 

В Україні у четвер, 26 вересня, у більшості 

областей пройдуть дощі, а у східних, 

Дніпропетровській та Запорізькій областях на 

поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура 

вдень 12-17° тепла. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787106-26-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787106-26-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787753-v-ukraini-z-pocatku-roku-stalosa-ponad-100-tisac-dtp-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787753-v-ukraini-z-pocatku-roku-stalosa-ponad-100-tisac-dtp-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787753-v-ukraini-z-pocatku-roku-stalosa-ponad-100-tisac-dtp-policia.html
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26 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Корнилія; чи час прощатися з теплом, 

готуємося до Здвиження і що може зіпсуватися 
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