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ТОП 

 

На Житомирщині вантажівка зіткнулася з 

автобусом: дев'ять загиблих 

У Житомирській області внаслідок зіткнення 

вантажного автомобіля з автобусом загинуло 9 

осіб. 

 

Стала відома причина пожежі на Лівому 

березі 

У промзоні на Лівому березі Києва спалахнули 

цистерни з пальним, рятувальники 

попереджають про можливе задимлення у двох 

районах. 
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Трамп розгляне можливість оприлюднення 

стенограми розмови із Зеленським 

Дональд Трамп розгляне можливість 

оприлюднення стенограми розмови з 

Володимиром Зеленським, яка стала 

предметом розслідування за скаргою 

працівника американської розвідки. 

 

Серіал "Чорнобиль" здобув три премії 

"Еммі" 

Серіал Чорнобиль, який створила компанія 

НВО, отримав премії на 71-й церемонії 

вручення нагород в галузі телебачення "Еммі", 

яка відбулася 22 вересня у Лос-Анджелесі. 

 

Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний 

газ для розгону агресивних демонстрантів 

У неділю, 22 вересня, поліція Гонконгу 

застосувала сльозогінний газ для розгону 

демонстрантів, які поглумилися над прапором 

Китаю та вчинили безлад на залізничній 

станції. 

СВІТ 

 

Трамп не планує зустрічей із 

представниками Ірану на Генасамблеї ООН 

Президент США Дональд Трамп заявив, що не 

має наміру зустрічатися з представниками 

Ірану в рамках сесії Генеральної Асамблеї 

ООН. 
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Меркель та міністр оборони Німеччини 

полетіли до США різними літаками 

Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр 

оборони її кабінету Аннегрет Крамп-

Карренбауер вилетіли з Берліна до Нью-Йорка 

для участі в ГА ООН на різних літаках, що 

викликало обурення. 

 

МЗС Росії виправдовує пакт Молотова-

Ріббентропа 

Підписання пакту Молотова-Ріббентропа 

дозволило Радянському Союзу відтягнути 

початок війни на два роки і тим самим 

урятувати сотні тисяч життів, твердять в МЗС 

РФ. 

 

В окупованому Криму Михалков відкрив 

"міжнародний" кінофестиваль 

Окупаційна влада Криму відкрила в Ялті 

кінофестиваль "Євразійський міст", заявивши 

про участь у ньому представників країн 

Євросоюзу. 

 

Президент Чехії через "Капутіна" 

відзначить ювілей Оксамитової революції 

вдома 

Президент Чехії Мілош Земан цього року не 

буде присутнім на заходах з нагоди 30-ї 

річниці Оксамитової революції, яка 

спричинила падіння тоталітарного режиму в 

Чехословаччині. 
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Президент Ізраїлю закликав до формування 

широкої коаліції 

В ізраїльську урядову коаліцію мають увійти 

партія чинного прем'єра Біньяміна Нетаньягу 

"Лікуд" та опозиційний блок партій "Кахоль-

Лаван". 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Трамп: Я не затримував військову допомогу 

Україні 

Президент США заперечив твердження, ніби 

затримка американської військової допомоги 

Україні пов'язана зі «справою Байдена». 

УКРАЇНА  

 

Порошенко - про ймовірність сісти у 

в'язницю: Я нічого не боюся 

П'ятий президент України Петро Порошенко 

заявив, що не боїться бути засудженим за 

чисельними кримінальними справами, які веде 

Державне бюро розслідувань, оскільки у нього 

є достатньо механізмів захисту. 

 

Бородянський не бачить причин анонсувати 

зміни в "мовний закон" 

Міністр культури, молоді та спорту Володимир 

Бородянський наголосив, що закон про мову 

треба виконувати.

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2785317-prezident-izrailu-zaklikav-do-formuvanna-sirokoi-koalicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2785317-prezident-izrailu-zaklikav-do-formuvanna-sirokoi-koalicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2785317-prezident-izrailu-zaklikav-do-formuvanna-sirokoi-koalicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785330-tramp-a-ne-zatrimuvav-vijskovu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785330-tramp-a-ne-zatrimuvav-vijskovu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785330-tramp-a-ne-zatrimuvav-vijskovu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785274-porosenko-pro-jmovirnist-sisti-u-vaznicu-a-nicogo-ne-bousa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785274-porosenko-pro-jmovirnist-sisti-u-vaznicu-a-nicogo-ne-bousa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785274-porosenko-pro-jmovirnist-sisti-u-vaznicu-a-nicogo-ne-bousa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2785276-borodanskij-ne-bacit-pricin-anonsuvati-zmini-v-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2785276-borodanskij-ne-bacit-pricin-anonsuvati-zmini-v-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2785276-borodanskij-ne-bacit-pricin-anonsuvati-zmini-v-movnij-zakon.html


 

"Тиша" на Донбасі: 15 обстрілів за добу, 

один боєць поранений 

22 вересня збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 15 разів порушили 

режим припинення вогню. 

 

За чотири роки добровільно склали зброю 

майже 400 бойовиків 

Від серпня 2015 року українській владі 

добровільно здалися 383 учасники збройних 

формувань "ДНР" і "ЛНР", у тому числі 128 

осіб торік та 16 - з початку 2019 року. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

23 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня 1648 року українські війська під 

проводом Богдана Хмельницького здобули 

тріумфальну перемогу над польською 

шляхтою у триденній битві під Пилявцями. 

 

Кличко назвав головних суперників на 

майбутніх виборах мера Києва 

Мер Києва Віталій Кличко назвав своїми 

головними суперниками «ті виклики, що 

стоять перед Києвом». 
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Українці у Польщі розповіли, скільки 

хочуть заробляти 

Українські трудові мігранти хочуть працювати 

у Польщі довше і заробляти більше. 

 

У Львові презентували оновлене 

перевидання “Листів до сина” Стуса 

Оновлене перевидання книжки Василя Стуса 

“Листи до сина” презентували у Львові під час 

26-го Book Forum. 

 

Фільм “Mr. Jones” про Голодомор переміг 

на кінофестивалі в Польщі 

Історична драма "Mr. Jones" спільного 

виробництва України, Польщі та Британії 

здобула перемогу на 44-му фестивалі 

польських художніх фільмів у Гдині. 

 

Останні п'ять років стали найспекотнішими 

в історії людства 

Середня температура на планеті протягом 

останніх п'яти років більш як на один градус 

Цельсія перевищує показник 

доіндустріального періоду. 
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Синоптики попередили про температурні 

гойдалки — від +4° до +24° 

У понеділок, 23 вересня, в Україні до +16° і без 

опадів. 

 

23 вересня: народний календар і 

астровісник 

Нині день осіннього рівнодення; замовляння 

від дев’яти напастей, чи затріщить зима 

морозами і знаходимо баланс 
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