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ТОП 

 

Трамп про скандальну розмову: Зеленський 

спростував тиск на себе 

Президент США Дональд Трамп заявив, 

що найкращим доказом його правоти є слова 

українського лідера Володимира Зеленського 

про те, що на нього не чинили ніякого тиску в 

телефонній розмові 25 липня. 

 

Луценко підтвердив американським ЗМІ, 

що син Байдена не порушував законів 

України 

Колишній Генеральний прокурор України 

Юрій Луценко на чиї слова спирався 

особистий адвокат Трампа Руді Джуліані щодо 

обвинувачень по справі Байдена, заявив у 

четвер, що Гантер Байден не порушував 

законів України. 
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Очільники МЗС Грузії та Росії провели 

переговори вперше з 2008 року 

Міністр закордонних справ Грузії Давид 

Залкаліані провів переговори з очільником 

МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим 

вперше з 2008 року. 

 

США ввели санкції проти родини Рауля 

Кастро 

Адміністрація США запровадила обмеження 

для родини Рауля Кастро, який наразі обіймає 

найвищу посаду в Кубі, через військову 

підтримку режиму Ніколаса Мадуро в 

Венесуелі.

СВІТ 

 

МАГАТЕ звинуватило Іран у порушенні 

"ядерної угоди" 

Іран почав збагачення урану у 

високотехнологічних центрифугах, що є 

порушенням "ядерної угоди", укладеної 

Тегераном у 2015 році з провідними світовими 

державами. 

 

Держдеп звинуватив Асада у використанні 

хімічної зброї в Сирії 

Сполучені Штати звинуватили уряд 

президента Сирії Башара Асада у новому 

застосуванні хімічної зброї проти власного 

народу. 
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Помпео і Лавров планують провести 

переговори в п'ятницю 

Глави зовнішньополітичних відомств США і 

Росії, Майкл Помпео і Сергій Лавров планують 

провести двосторонню зустріч у п'ятницю в 

кулуарах 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. 

 

Додон сказав, що має прискорити 

врегулювання Придністровського 

конфлікту 

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що 

початок вивезення російського озброєння з 

території невизнаної республіки Придністров'я 

може мати вирішальне значення для 

політичного врегулювання Придністровського 

конфлікту. 

 

Ізраїль в ООН закликав визнати Єрусалим 

своєю столицею 

Усім державам світу варто визнати Єрусалим 

столицею Ізраїля та перенести туди свої 

посольства. 

 

Очільниця Гонконгу відмовилася 

виконувати вимоги протестувальників 

Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам під 

час публічних дебатів у четвер, 26 вересня, 

назвала вимоги протестувальників звільнити 

затриманих учасників акцій протесту 

нереалістичними. 

 

Туск у Нью-Йорку закликав до солідарності 

у подоланні глобальних викликів 

Президент Європейської Ради Дональд Туск 

закликав до розвитку міжнародної солідарності 

та до єднання держав і народів світу у 

подоланні глобальних загроз. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

США прагнуть допомогти Україні подолати 

корупцію – Помпео 

Державний секретар США Майкл Помпео 

заявив, що у двосторонніх відносинах з 

Україною Сполучені Штати прагнуть зміцнити 

взаємодію, у тому числі, щоби допомогти 

президенту Зеленському викорінити корупцію 

у країні. 

 

Зеленський зустрівся у штаб-квартирі ООН 

з Гутеррешем 

У четвер, 26 вересня, Президент України 

Володимир Зеленський провів зустріч з 

генеральним секретарем ООН Антоніу 

Гутеррешем. 

 

Прийстайко зустрівся із Сійярто — 

сподівається на вирішення непорозумінь 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Прийстайко і голова МЗС Угорщини Петер 

Сійярто домовилися про контакт найближчим 

часом. 

УКРАЇНА 

 

Кабмін шукає сильних менеджерів - 

Гончарук 

Кабмін шукає сильних менеджерів, бо низка 

важливих посад державної служби стала 

вакантною. 
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Санкції — єдиний дієвий спосіб тиску на 

зовнішню політику Росії 

Санкції залишаються єдиним способом 

здійснення тиску на зовнішню політику 

Російської Федерації. 

 

Журналісти дізнались, за що Ющенко дав 

Богдану звання заслуженого юриста 

Глава Офісу президента Андрій Богдан 

отримав від третього президента Віктора 

Ющенка звання «заслуженого юриста 

України» за повернення у держвласність 

підприємства, контроль над яким насправді 

отримав Ігор Коломойський. 

 

Дитячий омбудсмен розповів, як зміниться 

процедура усиновлення сиріт в Україні 

Уповноважений Президента України з прав 

дитини Микола Кулеба наполягає, що сім’ї, які 

планують усиновити дитину-сироту, мають 

проходити спеціальне навчання. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі 23 рази порушили 

―тишу‖, один військовий поранений 

26 вересня збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 23 рази порушили 

режим припинення вогню. 
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ОБСЄ в середу нарахувала 200 вибухів на 

Донеччині 

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували в середу 

близько 200 вибухів у Донецькій області та три 

вибухи на Луганщині.

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні та світі відзначається 

Всесвітній день туризму, а у християн східного 

обряду свято Воздвиження. 

 

Український «ГогольFest» потрапив у топ-5 

фестивалів Європи 

Мультидисциплінарний фестиваль сучасного 

мистецтва «ГогольFest» став одним із 

переможців престижної європейської премії 

EFFE Awards 2019–2020. 

 

Україну накриє сильна триденна магнітна 

буря: як уберегтися від впливу 

Магнітна буря, яка досягне рівня G2, 

обрушиться на Землю вже в найближчу добу. 
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До +24° і трохи дощів: кінець вересня 

порадує українців погодою 

В Україні у п’ятницю, 27 вересня, очікується 

хмарна з проясненнями погода, в окремих 

регіонах дощі. Вдень повітря прогріється до 

14-19° тепла. 

 

27 вересня: народний календар і 

астровісник 

Хто й куди двинеться на Хрестовоздвиження, 

запасаємося горіхами й яблуками і як прожити 

без креативу 
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