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ТОП 

 

У світі виявили понад 31,2 мільйона 

випадків коронавірусу 

Станом на ранок 21 вересня в світі на 

коронавірус захворіли 31 239 507 людей, 

зокрема 965 065 не вилікувалися від хвороби і 

22 833 427 одужали. 

 

Марш справедливості у Мінську зібрав 

понад 100 тисяч осіб - ЗМІ 

Понад 100 тисяч осіб взяли участь у 

традиційному недільному мітингу опозиції у 

столиці Білорусі Мінську, який цього разу було 

названо Маршем справедливості. 
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Після розгону протестувальників у Бресті 

Nexta опублікував дані тисячі місцевих 

силовиків 

Білоруський опозиційний Telegram-канал 

NEXTA опублікував особисті дані понад 

тисячі силовиків з Бреста і Брестської області 

після жорстких затримань там 20 вересня. 

 

Бомбардувальники РФ атакували позиції 

повстанців у Сирії — ЗМІ 

Російські літаки 20 вересня атакували позиції 

повстанців у північно-західному регіоні Сирії. 

 

В Україні почав діяти новий поділ на 

карантинні зони: Київ - досі у 

"помаранчевій" 

Кабмін оновив розподіл адміністративно-

територіальних одиниць за зонами 

епіднебезпеки: Київ залишається в 

помаранчевій зоні. 

СВІТ 

 

У МЗС Латвії розповіли Тихановській про 

підтримку громадянського суспільства 

Білорусі 

Глава латвійського МЗС Едгар Рінкевичс під 

час зустрічі в Ризі з кандидатом в президенти 

Білорусі Світланою Тихановською розповів їй, 

як Латвія надає допомогу громадянському 

суспільству Білорусі і як Латвія бачить 

допомогу, яку повинен надати Євросоюз. 
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Трамп готується запровадити нові санкції 

проти Ірану — ЗМІ 

Штати мають намір сьогодні оголосити про 

нові санкції проти Ірану нібито через 

продовження розвитку Тегераном ядерної 

програми. 

 

Сенатор США заявляє про російське 

втручання у вибори президента 

Втручання Росії у цьогорічні вибори 

президента США вже триває на повну силу. 

 

Президент Азербайджану звинуватив 

Вірменію у політиці “ісламофобії” 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, 

що Вірменія на державному рівні провадить 

політику "ісламофобії". 

 

У Відні починає роботу генеральна 

конференція МАГАТЕ 

У Віденському міжнародному центрі в 

понеділок відкривається Генеральна 

конференція Міжнародного агентства з 

атомної енергії (МАГАТЕ). 
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Євросоюз посилить контроль за великими 

цифровими компаніями 

Європейська комісія посилить контроль за 

найбільшими світовими цифровими 

компаніями на кшталт Apple, Google, Amazon 

та Facebook. 

 

Міноборони Австрії закупить в Італії 

вертольотів на €300 мільйонів — ЗМІ 

Федеральне міністерство оборони Австрії 

прийняло рішення придбати 18 багатоцільових 

вертольотів AW169M італійського виробника 

Leonardo на загальну суму у близько €300 

мільйонів. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Резніков про миротворців ООН на Донбасі: 

Питання відклали, але не зняли 

Питання щодо введення миротворчої місії 

ООН на Донбасі відклали, але повністю з 

порядку денного не зняли, оскільки Україні 

потрібна допомога. 

УКРАЇНА 

 

Односторонніх інспекцій українських 

позицій на Донбасі не буде — Кравчук 

Односторонніх інспектувань позицій 

українських військових на Донбасі у 

майбутньому не буде. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103274-evrosouz-posilit-kontrol-za-velikimi-cifrovimi-kompaniami.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103232-minoboroni-avstrii-zakupit-v-italii-vertolotiv-na-300-miljoniv-zmi.html
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Укрзалізниця відновлює посадку пасажирів 

у містах, які були у "червоній" зоні 

У зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у 

містах "червоної" зони COVID-

19, Укрзалізниця відсьогодні 

відновлює продаж квитків на низку поїздів зі 

станцій, де раніше продаж квитків був 

призупинений. 

 

Глава Мінфіну анонсував програму для 

отримання кредитів на житло 

Міністр фінансів України Сергій Марченко 

заявив про готовність уряду наступного року 

передбачити у державному бюджеті надання 

іпотечних кредитів для 30 тисяч українських 

сімей. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти від початку доби двічі порушили 

"тишу" поблизу Мар’їнки 

Від початку поточної доби, 21 вересня, у 

районі проведення операції Об’єднаних сил 

збройні підрозділи Російської Федерації двічі 

порушили домовленості, що вступили в дію 27 

липня 2020 року. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, за рішенням ООН, відзначається 

Міжнародний день миру. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103242-ukrzaliznica-vidnovlue-posadku-pasaziriv-u-mistah-aki-buli-u-cervonij-zoni.html
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У Словенії людей зобов'язали носити маски 

на вулиці 

На тлі погіршення епідеміологічної ситуації у 

Словенії вирішили запровадити від неділі, 20 

вересня, обов'язкове носіння захисних масок на 

відкритому повітрі. 

 

У Німеччині та Іспанії - протести проти 

карантину 

На вулиці Німеччини та Іспанії 20 вересня 

вийшли протестувальники проти заходів для 

запобігання поширенню коронавірусу. Кілька 

тисяч людей зібралися в німецькому 

Дюссельдорфі та столиці Іспанії Мадриді. 

 

Нічні заморозки та до +25° вдень: 

синоптики розповіли, яким буде початок 

тижня 

Синоптики прогнозують в Україні теплу 

погоду найближчими днями. 21 вересня 

прогріється до 25 градусів тепла. 

 

21 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні друга Пречиста; кого нині 

стригтимуть, а кого поливатимуть і шукаємо 

концентрацію там, де її не знайти. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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