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ТОП 

 

Зеленський обговорив з Меркель підготовку 

до "нормандського саміту" 

Президент України Володимир Зеленський 

зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН 

з федеральним канцлером Німеччини Ангелою 

Меркель. 

 

Трамп - про імпічмент: Це погано для 

країни 

Президент США заявив, що ініційоване в 

Палаті представників розслідування щодо його 

імпічменту шкодить усій країні, і вкотре назвав 

цю ініціативу "полюванням на відьом". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786871-zelenskij-obgovoriv-z-merkel-pidgotovku-do-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786871-zelenskij-obgovoriv-z-merkel-pidgotovku-do-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786871-zelenskij-obgovoriv-z-merkel-pidgotovku-do-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786905-tramp-pro-impicment-ce-pogano-dla-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786905-tramp-pro-impicment-ce-pogano-dla-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786905-tramp-pro-impicment-ce-pogano-dla-kraini.html


 

Зеленський ухилився від коментарів щодо 

розмови з Трампом - CNN 

Відповідаючи на запитання журналістів про 

зміст телефонної розмови з президентом США, 

Володимир Зеленський зауважив, що це 

конфіденційна інформація. 

 

Байден назвав обставину, за якої підтримає 

імпічмент Трампа 

Джо Байден підтримає імпічмент президента 

США, якщо Білий дім відмовиться 

співпрацювати з Конгресом у розслідуванні 

обставин телефонної розмови Дональда 

Трампа  з Володимиром Зеленським. 

СВІТ 

 

Король Нідерландів закликав РФ до 

співпраці у розслідуванні трагедії МН17 

Король Нідерландів Віллем-Олександр 

закликав Росію повною мірою співпрацювати в 

розслідуванні справи про знищення літака 

рейсу МН17. 

 

Головним прокурором ЄС стала Лаура 

Ковеші 

Європарламент і Європейська Рада дійшли 

згоди щодо призначення представниці Румунії 

Лаури Кодруци Ковеші першим головою 

Офісу прокурора ЄС. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786911-zelenskij-uhilivsa-vid-komentariv-pro-zmist-rozmovi-z-trampom-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786911-zelenskij-uhilivsa-vid-komentariv-pro-zmist-rozmovi-z-trampom-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786911-zelenskij-uhilivsa-vid-komentariv-pro-zmist-rozmovi-z-trampom-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786874-bajden-nazvav-obstavinu-za-akoi-pidtrimae-impicment-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786874-bajden-nazvav-obstavinu-za-akoi-pidtrimae-impicment-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786874-bajden-nazvav-obstavinu-za-akoi-pidtrimae-impicment-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786925-korol-niderlandiv-zaklikav-rf-do-spivpraci-u-rozsliduvanni-tragedii-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786925-korol-niderlandiv-zaklikav-rf-do-spivpraci-u-rozsliduvanni-tragedii-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786925-korol-niderlandiv-zaklikav-rf-do-spivpraci-u-rozsliduvanni-tragedii-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786917-golovnim-prokurorom-es-stala-laura-kovesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786917-golovnim-prokurorom-es-stala-laura-kovesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786917-golovnim-prokurorom-es-stala-laura-kovesi.html


 

Сеул заявляє про готовність продовжувати 

переговори з Пхеньяном 

Південна Корея налаштована на продовження 

переговорів щодо денуклеаризації з КНДР. 

 

Трамп пообіцяв в ООН посилювати санкції 

проти Ірану 

Сполучені Штати не тільки продовжуватимуть 

дію жорстких санкцій проти Ірану, а й 

посилюватимуть їх, допоки Тегеран не 

припинить розпалення війн у регіоні. 

 

Берлін побачив прогрес у політичному 

врегулюванні в Сирії 

Офіційний Берлін вітає домовленість про 

створення конституційного комітету для Сирії, 

побачивши в цьому перший крок у подальших 

змінах. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський планує запросити Трампа в 

Україну 

Володимир Зеленський наголошує, що Україні 

потрібна геополітична та інвестиційна 

підтримка та планує запросити до нашої країни 

президента США Дональда Трампа. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786933-seul-zaavlae-pro-gotovnist-prodovzuvati-peregovori-z-phenanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786933-seul-zaavlae-pro-gotovnist-prodovzuvati-peregovori-z-phenanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786933-seul-zaavlae-pro-gotovnist-prodovzuvati-peregovori-z-phenanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786827-tramp-poobicav-v-oon-posiluvati-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786827-tramp-poobicav-v-oon-posiluvati-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786827-tramp-poobicav-v-oon-posiluvati-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786823-berlin-pobaciv-progres-u-politicnomu-vreguluvanni-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786823-berlin-pobaciv-progres-u-politicnomu-vreguluvanni-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786823-berlin-pobaciv-progres-u-politicnomu-vreguluvanni-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786866-zelenskij-planue-zaprositi-trampa-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786866-zelenskij-planue-zaprositi-trampa-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786866-zelenskij-planue-zaprositi-trampa-v-ukrainu.html


 

Президент України провів зустріч із 

прем'єр-міністром Швеції 

На полях Генеральної Асамблеї ООН 

Президент України Володимир Зеленський 

зустрівся з прем’єр-міністром Швеції 

Стефаном Льовеном 

 

"Нормандський саміт" відбудеться 

найближчими тижнями - Макрон 

Саміт у "нормандському форматі" відбудеться 

найближчими тижнями, заявляє президент 

Франції Еммануель Макрон. 

 

Президент розповів про впровадження в 

Україні Цілей сталого розвитку ООН 

Україна віддана своїм зобов’язанням щодо 

Цілей сталого розвитку ООН, наголошує 

Президент. 

 

Кулеба: Курс на НАТО незмінний, але з 

новою тактикою 

Курс України на євроатлантичну інтеграцію 

залишається незмінним, але тактика входження 

до НАТО має змінитися. 

 

Дуда в ООН закликав не повторювати 

помилок у відносинах з агресором 

Польща й надалі рішуче підтримуватиме 

суверенітет, незалежність і територіальну 

цілісність України та Грузії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786903-prezident-ukraini-proviv-zustric-iz-premerministrom-svecii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786903-prezident-ukraini-proviv-zustric-iz-premerministrom-svecii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786903-prezident-ukraini-proviv-zustric-iz-premerministrom-svecii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786862-normandskij-samit-vidbudetsa-najblizcimi-tiznami-makron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786862-normandskij-samit-vidbudetsa-najblizcimi-tiznami-makron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786862-normandskij-samit-vidbudetsa-najblizcimi-tiznami-makron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786929-zelenskij-rozpoviv-pro-vprovadzenna-v-ukraini-cilej-stalogo-rozvitku-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786929-zelenskij-rozpoviv-pro-vprovadzenna-v-ukraini-cilej-stalogo-rozvitku-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786929-zelenskij-rozpoviv-pro-vprovadzenna-v-ukraini-cilej-stalogo-rozvitku-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786919-kuleba-kurs-na-nato-nezminnij-ale-z-novou-taktikou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786919-kuleba-kurs-na-nato-nezminnij-ale-z-novou-taktikou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786919-kuleba-kurs-na-nato-nezminnij-ale-z-novou-taktikou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786909-duda-v-oon-zaklikav-ne-povtoruvati-pomilok-u-vidnosinah-z-agresorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786909-duda-v-oon-zaklikav-ne-povtoruvati-pomilok-u-vidnosinah-z-agresorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786909-duda-v-oon-zaklikav-ne-povtoruvati-pomilok-u-vidnosinah-z-agresorom.html


 

Інститут нацпам’яті вітає резолюцію ЄП, 

яка засуджує спотворення Росією історії 

Український інститут національної пам’яті 

вітає ухвалення Європейським парламентом 

резолюції з нагоди 80-річчя початку Другої 

світової війни. 

УКРАЇНА 

 

Тільки деокупація відновить громадянську і 

релігійну свободу в Криму - Денісова 

Базові свободи людини у Криму може бути 

відновлено тільки після цілковитої деокупації 

півострова. 

 

ДБР розслідує справу про €650 тисяч, 

виявлених на кордоні в ексдружини Князєва 

ДБР порушило кримінальну справу проти 

працівників Львівської митниці, котрі 

пропустили з незадекларованими 650 тис. євро 

громадян, серед яких колишня дружина Сергія 

Князєва. 

 

Курбедінов — про "справу Хізб ут-Тахрір": 

Релігійна термінологія не робить людей 

терористами 

Експерт, який проводив лінгвістико-

релігієзнавчу експертизу по "справі Хізб ут-

Тахрір" зробив висновок про "приналежність" 

фігурантів справи до терористичної організації 

на підставі використання ними звичайної 

релігійної лексики. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786848-institut-nacpamati-vitae-rezoluciu-ep-aka-zasudzue-spotvorenna-rosieu-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786848-institut-nacpamati-vitae-rezoluciu-ep-aka-zasudzue-spotvorenna-rosieu-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786848-institut-nacpamati-vitae-rezoluciu-ep-aka-zasudzue-spotvorenna-rosieu-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786926-tilki-deokupacia-vidnovit-gromadansku-i-religijnu-svobodu-v-krimu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786926-tilki-deokupacia-vidnovit-gromadansku-i-religijnu-svobodu-v-krimu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786926-tilki-deokupacia-vidnovit-gromadansku-i-religijnu-svobodu-v-krimu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786857-dbr-rozslidue-spravu-pro-650-tisac-viavlenih-na-kordoni-v-eksdruzini-knazeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786857-dbr-rozslidue-spravu-pro-650-tisac-viavlenih-na-kordoni-v-eksdruzini-knazeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786857-dbr-rozslidue-spravu-pro-650-tisac-viavlenih-na-kordoni-v-eksdruzini-knazeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786834-kurbedinov-pro-spravu-hizb-uttahrir-religijna-terminologia-ne-robit-ludej-teroristami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786834-kurbedinov-pro-spravu-hizb-uttahrir-religijna-terminologia-ne-robit-ludej-teroristami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786834-kurbedinov-pro-spravu-hizb-uttahrir-religijna-terminologia-ne-robit-ludej-teroristami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786834-kurbedinov-pro-spravu-hizb-uttahrir-religijna-terminologia-ne-robit-ludej-teroristami.html


 

Супрун підтримала керівництво 

директоратів МОЗ 

Зміна керівництва МОЗ не має стати 

“ротацією” для тих, хто роками заробляв на 

тендерах або дозволяв існувати медичним 

феодалам. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі - 23 обстріли, один боєць 

загинув, двоє поранені 

24 вересня збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 23 рази порушили 

режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

25 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 190 років тому, в Одесі заснована 

міська бібліотека - перша в Україні публічна 

книгозбірня. 

 

Україна підписала угоду про безвіз із 

Колумбією 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Пристайко підписав угоду про безвізовий 

режим із очільником зовнішньополітичного 

відомства Колумбії Карлосом Ольмесом 

Трухільо. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786907-suprun-pidtrimala-kerivnictvo-direktorativ-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786907-suprun-pidtrimala-kerivnictvo-direktorativ-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786907-suprun-pidtrimala-kerivnictvo-direktorativ-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2786931-na-donbasi-23-obstrili-odin-boec-zaginuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2786931-na-donbasi-23-obstrili-odin-boec-zaginuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2786931-na-donbasi-23-obstrili-odin-boec-zaginuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786502-25-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786502-25-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786937-ukraina-pidpisala-ugodu-pro-bezviz-iz-kolumbieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786937-ukraina-pidpisala-ugodu-pro-bezviz-iz-kolumbieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786937-ukraina-pidpisala-ugodu-pro-bezviz-iz-kolumbieu.html


 

Естонія скасувала безплатні довгострокові 

візи для українців 

Уряд Естонії скасував своє рішення від 2010 

року, яке звільняло громадян України від 

сплати державного мита за розгляд заявок на 

довготермінові візи.

 

Вийшов офіційний трейлер історичного 

трилера "Ціна правди" про Голодомор 

Держкіно презентує трейлер фільму "Ціна 

правди" Аґнєшки Голланд, що розповідає 

історію про журналіста Ґарета Джонса, який у 

1933 році вирушив до Радянського Союзу, щоб 

викрити правду про злочини сталінського 

режиму та Голодомор в Україні. 

 

В Україні вдень до +18°, вночі заморозки 

В Україні у середу, 25 вересня, до +18°.В 

Україні у середу, 25 вересня, до +18°. 

 

25 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Автонома; куди миші нори риють, що 

вужі собі думають і чи очікувати милості від 

Венери 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786892-estonia-skasuvala-bezplatni-dovgostrokovi-vizi-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786892-estonia-skasuvala-bezplatni-dovgostrokovi-vizi-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786892-estonia-skasuvala-bezplatni-dovgostrokovi-vizi-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2786844-vijsov-oficijnij-trejler-istoricnogo-trilera-cina-pravdi-pro-golodomor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2786844-vijsov-oficijnij-trejler-istoricnogo-trilera-cina-pravdi-pro-golodomor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2786844-vijsov-oficijnij-trejler-istoricnogo-trilera-cina-pravdi-pro-golodomor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786800-v-ukraini-zavtra-vden-do-18-vnoci-zamorozki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786800-v-ukraini-zavtra-vden-do-18-vnoci-zamorozki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2786493-25-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2786493-25-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2786493-25-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

