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ТОП 

 

Кабмін схвалив Програму дій уряду 

на своєму засіданні Кабінет Міністрів України 

схвалив Програму дій уряду та зробив низку 

кадрових призначень. 

 

Джуліані оприлюднив листи Волкера, які 

стосуються України 

Адвокат президента США Рудольф Джуліані 

на каналі Fox News показав, як він стверджує, 

частину свого листування зі 

спецпредставником Держдепу з питань 

України Куртом Волкером. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2789805-kabmin-shvaliv-programu-dij-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2789805-kabmin-shvaliv-programu-dij-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2789844-dzuliani-opriludniv-listi-volkera-aki-stosuutsa-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2789844-dzuliani-opriludniv-listi-volkera-aki-stosuutsa-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2789844-dzuliani-opriludniv-listi-volkera-aki-stosuutsa-ukraini.html


 

У Гонконзі демонстрантів зупиняли 

гумовими кулями і водяною гарматою 

У ході демонстрацій в Гонконзі напередодні 

Дня утворення КНР поліція використовувала 

на маніфестантів сльозогінний газ, гумові кулі, 

перцеві балончики і водяну гармату. 

 

Жовтень принесе в Україну +25° і дощі 

А в понеділок, 30 вересня, буде хмарно з 

проясненнями, дощі. 

СВІТ 

 

Розвідника, який викрив Трампа, 

заслухають у Палаті представників 

Члени комітету Палати представників з 

розвідки домовилися заслухати викривача, чия 

скарга стала підставою для розслідування у 

справі імпічменту Трампа. 

 

Джонсон відкидає звинувачення у 

зловживанні владою 

Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, 

що пишався усіма своїми діями на посаді мера 

Лондона. Його підозрюють у сприянні 

підтримці фірм американської бізнес-леді. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789776-u-gonkonzi-demonstrantiv-zupinali-gumovimi-kulami-i-vodanou-garmatou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789776-u-gonkonzi-demonstrantiv-zupinali-gumovimi-kulami-i-vodanou-garmatou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789776-u-gonkonzi-demonstrantiv-zupinali-gumovimi-kulami-i-vodanou-garmatou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2789732-zovten-prinese-v-ukrainu-25-i-dosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2789732-zovten-prinese-v-ukrainu-25-i-dosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789830-rozvidnika-akij-vikriv-trampa-zasluhaut-u-palati-predstavnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789830-rozvidnika-akij-vikriv-trampa-zasluhaut-u-palati-predstavnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789830-rozvidnika-akij-vikriv-trampa-zasluhaut-u-palati-predstavnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789854-dzonson-vidkidae-zvinuvacenna-u-zlovzivanni-vladou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789854-dzonson-vidkidae-zvinuvacenna-u-zlovzivanni-vladou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789854-dzonson-vidkidae-zvinuvacenna-u-zlovzivanni-vladou.html


 

На виборах в Австрії перемагає партія 

Курца, популісти поступаються 

Відповідно до попередніх даних, 

правоцентристська Австрійська народна партія 

(ÖVP) на чолі зі Себастіаном Курцем 

перемагає на дострокових виборах до 

Національної ради Австрії з результатом 

38,4%. 

 

Місія ООН з прав людини закликає Росію 

скасувати заборону Меджлісу 

Моніторингова місія ООН з прав людини 

закликала владу Російської Федерації виконати 

постанову суду ООН і скасувати заборону 

Меджлісу. 

 

Іспанія в ООН закликала реформувати 

Світову організацію торгівлі 

Іспанія вважає за доцільне реформувати 

Світову організацію торгівлі та створити 

ефективну систему оподаткування 

міжнародних фінансових транзакцій. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Тиск Трампа на Зеленського: інформатор 

перебуває під федеральним захистом 

Агент, який повідомив про зміст розмови 

президента США Дональда Трампа з 

Президентом України Володимиром 

Зеленським, знаходиться під федеральним 

захистом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789811-na-viborah-v-avstrii-peremagae-partia-kurca-pravi-populisti-prograut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789811-na-viborah-v-avstrii-peremagae-partia-kurca-pravi-populisti-prograut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789811-na-viborah-v-avstrii-peremagae-partia-kurca-pravi-populisti-prograut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2789771-misia-oon-z-prav-ludini-zaklikae-rosiu-skasuvati-zaboronu-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2789771-misia-oon-z-prav-ludini-zaklikae-rosiu-skasuvati-zaboronu-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2789771-misia-oon-z-prav-ludini-zaklikae-rosiu-skasuvati-zaboronu-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789801-ispania-v-oon-zaklikala-do-reformuvanna-svitovoi-organizacii-torgivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789801-ispania-v-oon-zaklikala-do-reformuvanna-svitovoi-organizacii-torgivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789801-ispania-v-oon-zaklikala-do-reformuvanna-svitovoi-organizacii-torgivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789857-tisk-trampa-na-zelenskogo-informator-perebuvae-pid-federalnim-zahistom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789857-tisk-trampa-na-zelenskogo-informator-perebuvae-pid-federalnim-zahistom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2789857-tisk-trampa-na-zelenskogo-informator-perebuvae-pid-federalnim-zahistom.html


 

Прагнення Путіна посилити тиск на 

Україну тільки зростатиме – експерт 

Зі зміною політичного керівництва в Україні 

Росія не змінила тактику - навпаки, слід 

очікувати посилення з її боку тиску на різних 

напрямках. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський був у Бабиному Яру, але не 

афішує цього - ЗМІ 

Колишній головний рабин України Яків Блайх 

розкритикував Володимира Зеленського, за те, 

що той не взяв участі в заходах у Бабиному 

Яру. Водночас низка ЗМІ повідомляє, що 

Президент відвідав меморіал, не афішуючи 

візиту. 

 

Трагедія Бабиного Яру виходить за межі 

людського сприйняття - Бородянський 

Трагедію Бабиного Яру, яка виходить за межі 

людського сприйняття, треба пам'ятати, аби не 

зробити жахливих помилок у майбутньому. 

 

В Україні почали виготовляти набої для 

снайперів 

Збройні Сили України для оснащення 

снайперів, які озброєні новими вітчизняними 

гвинтівками, почали закуповувати й вітчизняні 

набої .308 Winchester (7,62×51 мм НАТО). 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2789848-pragnenna-putina-posiliti-tisk-na-ukrainu-tilki-zrostatime-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2789848-pragnenna-putina-posiliti-tisk-na-ukrainu-tilki-zrostatime-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2789848-pragnenna-putina-posiliti-tisk-na-ukrainu-tilki-zrostatime-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2789799-zelenskij-buv-u-babinomu-aru-ale-ne-afisue-cogo-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2789799-zelenskij-buv-u-babinomu-aru-ale-ne-afisue-cogo-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2789799-zelenskij-buv-u-babinomu-aru-ale-ne-afisue-cogo-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2789828-tragedia-babinogo-aru-vihodit-za-mezi-ludskogo-sprijnatta-borodanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2789828-tragedia-babinogo-aru-vihodit-za-mezi-ludskogo-sprijnatta-borodanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2789828-tragedia-babinogo-aru-vihodit-za-mezi-ludskogo-sprijnatta-borodanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2789785-v-ukraini-pocali-vigotovlati-naboi-dla-snajperiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2789785-v-ukraini-pocali-vigotovlati-naboi-dla-snajperiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2789785-v-ukraini-pocali-vigotovlati-naboi-dla-snajperiv.html


 

На Донбасі окупанти 26 разів порушили 

режим "тиші" 

За минулу добу, 29 вересня, збройні 

формування Російської Федерації та її 

найманці 26 разів порушили режим 

припинення вогню. втрат внаслідок ворожих 

обстрілів з нашого боку не було. 

 

П’ять років війни очима генерала 

Забродського 

Ми надаємо фрагментарно найбільш цікаві 

роздуми про те, з яких руїн піднімалися 

українські Збройні сили. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

30 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні відзначається  

Всеукраїнський день бібліотек та  День 

усиновлення, а в світі, за ініціативою ООН, 

відзначається Міжнародний день перекладу. 

 

Зеленський привітав іудеїв з Новим 5780 

роком 

Президент України Володимир Зеленський 

привітав із Новим 5780 роком іудеїв України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2789850-na-donbasi-okupanti-26-raziv-porusili-rezim-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2789850-na-donbasi-okupanti-26-raziv-porusili-rezim-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2789850-na-donbasi-okupanti-26-raziv-porusili-rezim-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2789629-pat-rokiv-vijni-ocima-generala-zabrodskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2789629-pat-rokiv-vijni-ocima-generala-zabrodskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2789629-pat-rokiv-vijni-ocima-generala-zabrodskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788737-30-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788737-30-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2789779-zelenskij-privitav-iudeiv-z-novim-5780-rokom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2789779-zelenskij-privitav-iudeiv-z-novim-5780-rokom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2789779-zelenskij-privitav-iudeiv-z-novim-5780-rokom.html


 

Сьогодні на Майдані відбудеться акція на 

підтримку політв'язня Володимира Дудки 

О 13.00 на столичному Майдані Незалежності 

активісти та родина Володимира Дудки 

зберуться з нагоди його дня народження, щоб 

нагадати про так звану справу "українських 

диверсантів". 

 

Жадан розповів у Берліні про проєкт 

"роздІловІ" 

Поет, письменник і музикант Сергій Жадан 

презентував у столиці Німеччини проєкт 

"роздІловІ", вже добре відомий українським 

шанувальникам його творчості. 

 

Обама в Мюнхені жартував про 

Октоберфест 

Колишній президент США Барак Обама у 

неділю, 29 вересня, взяв участь у фестивалі 

стартапів Bits & Pretzels у Мюнхені. 

 

30 вересня: народний календар і 

астровісник 

Нині Віри, Надії, Любові та Софії; навіщо 

сьогодні дивитися в небо і від чого можна 

змарніти 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2789858-sogodni-na-majdani-vidbudetsa-akcia-na-pidtrimku-politvazna-volodimira-dudki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2789858-sogodni-na-majdani-vidbudetsa-akcia-na-pidtrimku-politvazna-volodimira-dudki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2789858-sogodni-na-majdani-vidbudetsa-akcia-na-pidtrimku-politvazna-volodimira-dudki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2789814-zadan-rozpoviv-u-berlini-pro-proekt-rozdilovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2789814-zadan-rozpoviv-u-berlini-pro-proekt-rozdilovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2789814-zadan-rozpoviv-u-berlini-pro-proekt-rozdilovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2789765-obama-v-munheni-zartuvav-pro-oktoberfest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2789765-obama-v-munheni-zartuvav-pro-oktoberfest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2789765-obama-v-munheni-zartuvav-pro-oktoberfest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2788886-30-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2788886-30-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2788886-30-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

