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ТОП
У світі зафіксували понад 30 мільйонів
випадків COVID-19
Станом на ранок 17 вересня у світі загалом
зафіксовано 30,03 мільйонів випадків
коронавірусу, включаючи 945 тисяч летальних.

США й Британія закликали РФ забезпечити
прозорість у справі отруєння Навального
Глави зовнішньополітичних відомств США й
Британії обговорили обставини отруєння в
Росії опозиціонера Олексія Навального,
наголосивши на неприпустимості застосування
хімзброї та закликавши РФ забезпечити повну
прозорість цієї справи.

Канада вимагає розслідування отруєння
Навального
Разом із партнерами по G7 Канада вимагатиме
детального розслідування отруєння
російського опозиціонера Олексія Навального.

У Харкові презентували українську тестсистему для діагностики COVID-19
У Харкові на Другому національному форумі
вчених-мікробіологів, імунологів, алергологів
та спеціалістів клінічної медицини
презентували вітчизняну тест-систему для
діагностики COVID-19.

СВІТ
Лукашенку ненадовго вистачить
російського кредиту - ЗМІ
Кредит у розмірі $1,5 млрд, який Росія
пообіцяла надати Білорусі, дасть президенту
Олександру Лукашенку певну підтримку на тлі
масових протестів, однак надовго цих коштів
не вистачить.

Штати ввели санкції проти двох росіян за
кіберзлочини
Американське Міністерство фінансів у
координації з Мінюстом і Держдепартаментом
США оголосило про введення санкцій проти
двох громадян Росії за їх злочинну
кібердіяльність, пов'язану з криптовалютними
операціями.

У США прогнозують, що вакцина від
COVID-19 буде доступною за рік
Вакцина від COVID-19 буде готова для
споживачів у США в невеликих партіях не
раніше нинішнього листопада-грудня, однак
загальнодоступною вона стане лише в
третьому кварталі наступного року.

Польща направить військовий контингент
на турецько-сирійський кордон
Польща направить до Туреччини на кордон із
Сирією військовий контингент чисельністю 80
військовослужбовців.

Слідчі ООН звинувачують органи влади
Венесуели у злочинах проти людства
Слідчі Організації Об'єднаних Націй
заявляють, що уряд Венесуели "вчинив
серйозні порушення", які є злочинами проти
людства.

Барбадос хоче стати республікою
Влада Барбадосу, що у Карибському морі, має
намір у 2021 році оголосити країну
республікою і більш не визнавати королеву
Великої Британії Єлизавету II главою держави.

УКРАЇНА І СВІТ

Коронавірус завадив Україні взяти участь у
військових навчаннях Nоble Partner
Сплеск коронавірусу та пов’язані із ним
обмежувальні заходи не дозволили підрозділам
ЗСУ взяти участь у навчаннях "Nоble Partner
2020", що проходять у партнерстві з США на
території Грузії у вересні поточного року.

УКРАЇНА
Зеленського сьогодні чекають на Львівщині
17 вересня з робочим візитом у Львівській
області перебуватиме Президент Володимир
Зеленський.

МОЗ пропонує закласти тариф на екстрену
допомогу в розмірі 412 гривень на людину
Міністерство охорони здоров'я пропонує
закласти в бюджет-2021 тариф на надання
екстреної медичної допомоги на рівні 412 грн
із розрахунку на одну людину, а також
встановити індикатори якості надання
екстреної меддопомоги.

СБУ викрила організоване угруповання на
викраденні коштів із рахунків
На Запоріжжі співробітники Служби безпеки
України блокували діяльність організованого
угруповання, учасники якого викрадали кошти
з рахунків клієнтів приватних та державних
банківських установ в Україні та за її межами.

НА ПЕРЕДОВІЙ

Окупанти двічі зривали "тишу" під
Катеринівкою та Водяним
Упродовж минулої доби, 16 вересня, у смугах
відповідальності українських бригад
зафіксовано 2 порушення збройними
формуваннями Російської Федерації режиму
припинення вогню.

Через позицію Росії інспекція в Шумах
наразі неможлива – Україна в ОБСЄ
Через неконструктивну позицію Росію наразі
не видається можливим проведення спільного
інспектування в районі населеного пункту
Шуми на Донеччині.

СУСПІЛЬСТВО
17 вересня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1939 році, виконуючи свою
частину пакту Молотова-Ріббентропа,
радянські війська почали окупацію Західної
України.

У Туреччині через недотримання епідвимог
закрили 178 підприємств
У результаті перевірок дотримання епідвимог
та ізоляції, які проводилися з 22 серпня, у
Туреччині було тимчасово припинено
діяльність 178 підприємств, встановлено, що
більше 20 тисяч осіб не дотримувалися
ізоляції, накладено майже 10 тисяч штрафів.

Двометрові роботи розкладають товари по
полицях у магазинах Токіо
Японські мережеві магазини Lawson та
FamilyMart використовують роботів, якими
дистанційно керують працівники, для
розміщення товарів на полицях.

Понад пів мільйона американців
залишилися без світла через ураган "Саллі"
Через ураган "Саллі", який обрушився на
південні штати США, без електрики
залишилися понад 550 тисяч осіб.

Різке похолодання: сьогодні - дощі та
сильний вітер
У четвер, 17 вересня, в Україні мінлива
хмарність, вночі без опадів, вдень у західних,
північних та Вінницькій областях
короткочасний дощ, місцями гроза, на решті
території без опадів.

17 вересня: народний календар і
астровісник
Нині ікони Неопалима купина; чи поспішають
відлітати шпаки, як уродив щавель і що
цікавого припас нам молодик.
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