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ТОП 

 

Володимир Зеленський прибув до США 

Президент України Володимир Зеленський 

прибув до Нью-Йорка для участі у сегменті 

високих зустрічей на рівні глав держав та 

урядів 74-ї сесії Генасамблеї ООН. 

 

Сенцов готовий потиснути руку Путіну за 

кожного звільненого політв'язня 

Український режисер Олег Сенцов, звільнений 

під час вересневого обміну між Україною і 

Росією полоненими, готовий потиснути руку 

президенту Росії Володимиру Путіну заради 

«визволення українських політв'язнів». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786109-volodimir-zelenskij-pribuv-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786109-volodimir-zelenskij-pribuv-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786078-sencov-gotovij-potisnuti-ruku-putinu-za-koznogo-zvilnenogo-politvazna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786078-sencov-gotovij-potisnuti-ruku-putinu-za-koznogo-zvilnenogo-politvazna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786078-sencov-gotovij-potisnuti-ruku-putinu-za-koznogo-zvilnenogo-politvazna.html


 

Трамп сподівається на "більшу чесність" 

від Зеленського та України 

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що 

українське державне керівництво має бути 

щирим щодо корупції всередині власної 

країни, оскільки це породжує сумніви щодо 

доцільності виділення допомоги США в 

подальшому. 

 

Юна екоактивістка на Кліматичному саміті 

ООН: Молодь починає розуміти вашу зраду 

Пусті балачки світових лідерів і небажання 

вдаватися до справжніх дій для негайної 

боротьби з кліматичною кризою крадуть 

майбутнє наступних поколінь та ставлять під 

загрозу всю планету.

СВІТ 

 

Гутерреш оголосив про створення 

Сирійського конституційного комітету 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 

оголосив про створення Сирійського 

конституційного комітету, який має сприяти 

завершенню війни, що триває з 2011 року. 

 

Фон дер Ляєн призначила головних 

речників нової Єврокомісії 

Обраний президент Європейської комісії 

Урсула фон дер Ляєн в понеділок, 23 вересня 

оголосила імена фахівців, які стануть 

ключовими речниками нової Єврокомісії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786063-tramp-spodivaetsa-na-bilsu-cesnist-vid-zelenskogo-ta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786063-tramp-spodivaetsa-na-bilsu-cesnist-vid-zelenskogo-ta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786063-tramp-spodivaetsa-na-bilsu-cesnist-vid-zelenskogo-ta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786084-una-ekoaktivistka-na-klimaticnomu-samiti-oon-molod-pocinae-rozumiti-vasu-zradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786084-una-ekoaktivistka-na-klimaticnomu-samiti-oon-molod-pocinae-rozumiti-vasu-zradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786084-una-ekoaktivistka-na-klimaticnomu-samiti-oon-molod-pocinae-rozumiti-vasu-zradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786118-guterres-ogolosiv-pro-stvorenna-sirijskogo-konstitucijnogo-komitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786118-guterres-ogolosiv-pro-stvorenna-sirijskogo-konstitucijnogo-komitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786118-guterres-ogolosiv-pro-stvorenna-sirijskogo-konstitucijnogo-komitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786074-fon-der-laen-priznacila-golovnih-recnikiv-novoi-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786074-fon-der-laen-priznacila-golovnih-recnikiv-novoi-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786074-fon-der-laen-priznacila-golovnih-recnikiv-novoi-evrokomisii.html


 

Трамп обговорив з Дудою, як зупинити Nord 

Stream 2 

Президенти США та Польщі обговорили 

заходи, покликані перешкодити реалізації 

проєкт Nord Stream 2. 

 

Трамп: Зустріч з Кім Чен Ином може 

відбутися незабаром 

Президент США не виключає, що його 

наступна зустріч з лідером Північної Кореї 

відбудеться вже скоро, хоча остаточного 

рішення з цього приводу ще немає. 

 

Джонсон закликав укласти нову ядерну 

угоду з Іраном 

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон 

вважає, що настав час укласти нову ядерну 

угоду з Іраном, попри напруженість у 

відносинах між Вашингтоном та Тегераном. 

 

За клімат мають відповідати країни, які 

"нагрівають" планету — Меркель 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, 

що основна відповідальність за боротьбу проти 

змін клімату лежить на промислово 

розвинених країнах світу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786129-tramp-obgovoriv-z-dudou-ak-zupiniti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786129-tramp-obgovoriv-z-dudou-ak-zupiniti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786129-tramp-obgovoriv-z-dudou-ak-zupiniti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786136-tramp-zustric-z-kim-cen-inom-moze-vidbutisa-nezabarom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786136-tramp-zustric-z-kim-cen-inom-moze-vidbutisa-nezabarom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786136-tramp-zustric-z-kim-cen-inom-moze-vidbutisa-nezabarom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786101-dzonson-zaklikav-uklasti-novu-adernu-ugodu-z-iranom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786101-dzonson-zaklikav-uklasti-novu-adernu-ugodu-z-iranom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786101-dzonson-zaklikav-uklasti-novu-adernu-ugodu-z-iranom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2786080-za-klimat-maut-vidpovidati-kraini-aki-nagrivaut-planetu-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2786080-za-klimat-maut-vidpovidati-kraini-aki-nagrivaut-planetu-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2786080-za-klimat-maut-vidpovidati-kraini-aki-nagrivaut-planetu-merkel.html


 

Могеріні підтримала переговори про 

членство в ЄС Албанії і Північної Македонії 

Рішення про початок переговорів щодо 

членства в ЄС з Албанією і Північною 

Македонією, яке невдовзі мають прийняти 

керівники країн Євросоюзу, є важливим не 

лише для цих двох країн… 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Трамп зупинив допомогу Україні за 

тиждень до розмови із Зеленським - ЗМІ 

Президент США наказав призупинити 

оборонну допомогу Україні незадовго до 

телефонної розмови із Зеленським у липні, що 

може свідчити про мотивовану позицію 

Трампа. 

 

На нараді ОБСЄ розповіли про тортури над 

"українськими диверсантами" 

У фігурантів "справи українських диверсантів" 

Володимира Прісича і Євгенія Панова 

тортурами електричним струмом дізнавачі 

домагалися "зізнання" в роботі на розвідку 

України. 

 

Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" 

продовжили термін у ШІЗО в російській 

колонії 

Фігурант першої бахчисарайської групи у 

"справі Хізб ут-Тахрір" Зеврі Абсеітов 

потрапив у штрафний ізолятор відразу після 

етапування до виправної колонії №1 у селі 

Кочубеївське Ставропольського краю Росії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786089-mogerini-pidtrimala-peregovori-pro-clenstvo-v-es-albanii-i-pivnicnoi-makedonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786089-mogerini-pidtrimala-peregovori-pro-clenstvo-v-es-albanii-i-pivnicnoi-makedonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786089-mogerini-pidtrimala-peregovori-pro-clenstvo-v-es-albanii-i-pivnicnoi-makedonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786149-tramp-zupiniv-dopomogu-ukraini-za-tizden-do-rozmovi-iz-zelenskim-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786149-tramp-zupiniv-dopomogu-ukraini-za-tizden-do-rozmovi-iz-zelenskim-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786149-tramp-zupiniv-dopomogu-ukraini-za-tizden-do-rozmovi-iz-zelenskim-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786071-na-naradi-obse-rozpovili-pro-torturi-nad-ukrainskimi-diversantami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786071-na-naradi-obse-rozpovili-pro-torturi-nad-ukrainskimi-diversantami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786071-na-naradi-obse-rozpovili-pro-torturi-nad-ukrainskimi-diversantami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786157-figurantu-spravi-hizb-uttahrir-prodovzili-termin-u-sizo-v-rosijskij-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786157-figurantu-spravi-hizb-uttahrir-prodovzili-termin-u-sizo-v-rosijskij-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786157-figurantu-spravi-hizb-uttahrir-prodovzili-termin-u-sizo-v-rosijskij-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786157-figurantu-spravi-hizb-uttahrir-prodovzili-termin-u-sizo-v-rosijskij-kolonii.html


 

Зеленський у США запевнив діаспору, що 

боронитиме Україну - президент УККА 

Володимир Зеленський у Нью-Йорку розповів 

представникам діаспори про свої плани 

відновлення територіальної цілісності України. 

 

Україна і Британія визначили пріоритети в 

оборонній співпраці 

У Києві міністр оборони України Андрій 

Загороднюк обговорив з делегацією Великої 

Британії на чолі з держсекретарем з питань 

оборони цієї країни Беном Воллесом 

перспективні напрями співробітництва між 

оборонними відомствами обох країн.

УКРАЇНА 

 

Для купівлі землі передбачаються різні 

інструменти - Милованов 

В Україні передбачається ввести в дію різні 

фінансові інструменти, які дозволятимуть 

купувати землю. 

 

Працівників Укроборонпрому навчать 

закупівлям через ProZorro 

Фахівці департаменту закупівель ДК 

"Укроборонпром" та закупівельники його 

підприємств-учасників від жовтня почнуть 

навчання з метою проведення тендерів на 

ProZorro. 

БЕЗПЕКА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2786142-zelenskij-u-ssa-zapevniv-diasporu-so-boronitime-ukrainu-prezident-ukka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2786142-zelenskij-u-ssa-zapevniv-diasporu-so-boronitime-ukrainu-prezident-ukka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2786142-zelenskij-u-ssa-zapevniv-diasporu-so-boronitime-ukrainu-prezident-ukka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786076-ukraina-i-britania-viznacili-prioriteti-v-oboronnij-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786076-ukraina-i-britania-viznacili-prioriteti-v-oboronnij-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786076-ukraina-i-britania-viznacili-prioriteti-v-oboronnij-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786120-dla-kupivli-zemli-peredbacautsa-rizni-instrumenti-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786120-dla-kupivli-zemli-peredbacautsa-rizni-instrumenti-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786120-dla-kupivli-zemli-peredbacautsa-rizni-instrumenti-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786130-pracivnikiv-ukroboronpromu-navcat-ak-zakupovuvati-cerez-prozorro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786130-pracivnikiv-ukroboronpromu-navcat-ak-zakupovuvati-cerez-prozorro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786130-pracivnikiv-ukroboronpromu-navcat-ak-zakupovuvati-cerez-prozorro.html


 

СБУ затримала на торгівлі зброєю із зони 

ООС ексконтрактника 

На Буковині колишнього військовослужбовця 

викрито на збуті зброї, вивезеної із зони 

проведення операції Об’єднаних сил. 

 

Підозрюваному в нападі на Найєма суд 

призначив домашній арешт 

Суд обрав для підозрюваного в нападі на 

ексдепутата ВР Мустафу Найєма запобіжний 

захід у вигляді цілодобового домашнього 

арешту. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу 24 рази порушили 

"тишу", двоє бійців поранені 

23 вересня збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 24 рази порушили 

режим припинення вогню. 

 

ОБСЄ нарахувала на окупованому Донбасі 

понад 40 одиниць невідведеного озброєння 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 

зафіксувала на окупованій території Донбасу 

44 одиниці озброєння, розміщених із 

порушенням ліній відведення. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786146-sbu-zatrimala-kolisnogo-kontraktnika-akij-prodavav-zbrou-iz-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786146-sbu-zatrimala-kolisnogo-kontraktnika-akij-prodavav-zbrou-iz-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786146-sbu-zatrimala-kolisnogo-kontraktnika-akij-prodavav-zbrou-iz-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786103-pidozruvanomu-v-napadi-na-najema-sud-priznaciv-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786103-pidozruvanomu-v-napadi-na-najema-sud-priznaciv-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786103-pidozruvanomu-v-napadi-na-najema-sud-priznaciv-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2786153-okupanti-za-dobu-24-razi-porusili-tisu-dvoe-bijciv-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2786153-okupanti-za-dobu-24-razi-porusili-tisu-dvoe-bijciv-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2786153-okupanti-za-dobu-24-razi-porusili-tisu-dvoe-bijciv-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2786132-obse-narahuvala-na-okupovanomu-donbasi-ponad-40-odinic-nevidvedenogo-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2786132-obse-narahuvala-na-okupovanomu-donbasi-ponad-40-odinic-nevidvedenogo-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2786132-obse-narahuvala-na-okupovanomu-donbasi-ponad-40-odinic-nevidvedenogo-ozbroenna.html


 

24 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 30 років тому, у Чернівцях, на 

батьківщині композитора, поета і виконавця 

Володимира Івасюка завершився І 

республіканський фестиваль української 

сучасної пісні та популярної музики «Червона 

рута». 

 

До 1120-річчя Полтави сплели рекордно 

довгий вінок-оберіг 

У понеділок, 23 вересня, полтавці сплели 

найдовший в Україні вінок-оберіг - завдовжки 

1183 метри. 

 

На антиурядових протестах у Єгипті вже 

сотні затриманих 

Протягом кількох днів антиурядових протестів 

єгипетські силовики затримали пів тисячі 

демонстрантів. 

 

Адміністрація Трампа виділить додаткові 

$25 мільйонів для захисту свободи релігій 

Президент США Дональд Трамп заявив, що 

більшість людей на Землі проживає в країнах, 

де свобода релігій зазнає утисків і 

переслідувань, та закликав світ покласти край 

стражданню людей через віросповідання. 

 

Німеччина домовилася з низкою країн про 

розподіл мігрантів 

Німеччина, Франція, Італія та Мальта досягли 

угоди щодо тимчасового механізму розподілу 

мігрантів, урятованих у Середземному морі на 

шляху до Європи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2785512-24-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2785512-24-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786097-do-1120ricca-poltavi-spleli-rekordno-dovgij-vinokoberig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786097-do-1120ricca-poltavi-spleli-rekordno-dovgij-vinokoberig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786097-do-1120ricca-poltavi-spleli-rekordno-dovgij-vinokoberig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786099-na-antiuradovih-protestah-u-egipti-vze-sotni-zatrimanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786099-na-antiuradovih-protestah-u-egipti-vze-sotni-zatrimanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786099-na-antiuradovih-protestah-u-egipti-vze-sotni-zatrimanih.html
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Мінливий вересень: синоптики 

прогнозують від -5° до "майже літа" 

В Україні сьогодні у північних, східних та 

Рівненській областях вдень 9-14° тепла, на 

решті території - 14-19° тепла. 

 

24 вересня: народний календар і 

астровісник 

Нині дощової Феодори; зустрічаймо осінь, 

докопуємо буряки і чим цікаві Терези 
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