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ТОП 

 

У світі коронавірусом заразилися 30,3 

мільйона осіб 

Станом на ранок 18 вересня число заражених 

коронавірусом в світі складає 30351589 осіб, з 

них 950 555 померли і 22041314 видужали. 

 

Трюдо та Макрон закликали розслідувати 

отруєння Навального 

Франція та Канада наполягають на 

необхідності проведення усестороннього 

розслідування Олексія Навального. 
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Лукашенко заявив, що закриє кордони з 

Литвою та Польщею 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

заявив, що змушений закрити кордон з Литвою 

та Польщею і посилити кордон з Україною. 

 

Росія заблокувала роботу в ТКГ на кількох 

напрямках – Цимбалюк 

Робота у Тристоронній контактній групі наразі 

заблокована на кількох напрямках через 

позицію Росії. 

СВІТ 

 

Трамп закликає провести вибори без 

голосування поштою 

Президент США Дональд Трамп заявив про 

неможливість отримати точні результати 

президентських виборів через голосування 

поштою. 

 

Тихановська виступить на засіданні 

міністрів закордонних справ ЄС 21 вересня 

Світлана Тихановська 21 вересня виступить на 

засіданні міністрів закордонних справ ЄС у 

Брюсселі. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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ЄС засуджує провокації окупантів на 

Донбасі 

ропейський Союз глибоко занепокоєний 

спробами зриву перемир’я на Донбасі з боку 

російських збройних формувань та засуджує 

заяви з їх боку з погрозами відновити бойові 

дії.(ЗАЯВА) 

 

Люблінський трикутник визначив одним із 

пріоритетів протидію гібридним загрозам 

РФ 

Одним із основних завдань Люблінського 

трикутника має стати координація дій України, 

Польщі і Литви з ефективної протидії 

викликам і загрозам спільній безпеці, серед 

яких у пріоритеті - протидія гібридним 

загрозам з боку Росії. 

 

Зеленський планує залучити австрійський 

бізнес до розбудови гірськолижних курортів 

Карпат 

Австрійські бізнесмени готові брати участь у 

реалізації проєктів з розвитку інфраструктури 

українських Карпат, зокрема в інвестуванні у 

будівництво гірськолижних курортів. 

 

Глава МЗС Болгарії запросила Кулебу 

відвідати Софію 

Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних 

справ Республіки Болгарія Єкатерина Захарієва 

запросила міністра закордонних справ України 

Дмитра Кулебу відвідати столицю держави 

Софію. 

УКРАЇНА 
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Президент у Львові поспілкувався з рідними 

загиблих на Донбасі 

Президент Володимир Зеленський під час 

робочої поїздки до Львівської області 

ушанував пам'ять загиблих героїв АТО/ООС і 

поспілкувався з їхніми рідними та близькими. 

 

Зеленський зустрівся з керівниками вишів 

Львівщини 

Президент Володимир Зеленський під час 

поїздки на Львівщині провів зустріч із 

ректорами та представниками закладів вищої 

освіти регіону. 

 

Закон про розвідку допоможе приймати 

стратегічні рішення в сфері нацбезпеки і 

оборони - Данілов 

Ухвалення парламентом закону «Про 

розвідку» дозволить забезпечувати 

керівництво держави якісною розвідувальною 

інформацією для прийняття стратегічних 

рішень у сфері забезпечення національної 

безпеки України. 

 

Уруський анонсував створення української 

Агенції з оборонних технологій 

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань 

стратегічних галузей промисловості Олег 

Уруський відвідав Ситуаційний центр 

Національного технічного університеті 

України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» та ознайомився з 

напрацюваннями науковців КПІ. 
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Для поліцейських підготували навчальну 

платформу щодо реагування на виборчі 

порушення 

У Нацполіції презентували навчальну 

платформу «Виборчі правопорушення – як 

ідентифікувати та як реагувати». 

 

Мінсоцполітики ініціює створення інтернет-

платформи, де можна обрати “пакунок 

малюка” 

Міністерство соціальної політики ініціює 

створення інтернет-платформи, де породіллі 

зможуть обрати необхідні товари для 

новонародженого або вже укомплектований 

“пакунок малюка”. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Біля Водяного окупанти провокували сили 

ООС пострілами із гранатомета 

Від початку поточної доби, 18 вересня, на 

ділянках відповідальності українських 

підрозділів зафіксовано 1 порушення режиму 

припинення вогню з боку противника. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

18 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні ввечері юдеї світу почнуть 

святкувати новий рік за юдейським календарем 

- Рош га-Шана 
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Фестиваль "Українська весна" стартує 18 

вересня у Брюсселі 

Щорічний фестиваль української 

культури "Українська весна" розпочинається 

18 вересня у Брюсселі. 

 

Міжнародна спільнота засудила навмисне 

відключення інтернету в Білорусі 

Влада Білорусі повинна припинити практику 

відключення інтернету на території країни й 

фільтрування онлайн контенту. 

 

Телепремія "Еммі" оголосила переможців у 

технічних номінаціях 

Телевізійна премія "Еммі", церемонія вручення 

якої запланована на 20 вересня, вже оголосила 

переможців у деяких номінаціях. 

 

18 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Захарії та Єлизавети; кому не варто 

боятися нечистої сили, та до чого потрібно 

готуватися найближчим часом. 
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