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ТОП 

 

В Україні за добу - 2 884 випадки COVID-19 

В Україні за минулу добу, 21 вересня, виявили 

2 884 нових випадки зараження коронавірусом. 

 

Швеція в ООН виступила за глобальний 

доступ до COVID-вакцини 

Світові лідери мають ефективно 

співпрацювати у питанні створення вакцини 

від коронавірусу і її розповсюдження. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104010-v-ukraini-za-dobu-2-884-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104010-v-ukraini-za-dobu-2-884-vipadki-covid19.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103864-svecia-v-oon-vistupila-za-globalnij-dostup-do-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103864-svecia-v-oon-vistupila-za-globalnij-dostup-do-covidvakcini.html


 

Агресія РФ довела, що людство не засвоїло 

уроків Другої світової – Зеленський в ООН 

Збройна агресія Російської Федерації проти 

України свідчить про те, що людство так і не 

засвоїло трагічного уроку Другої світової 

війни, і деякі країни продовжують спроби 

щодо розподілу сфер впливу у світі. 

 

Штати працюють над створенням коаліції 

проти Nord Stream 2 – Помпео 

У Вашингтоні розцінюють російський 

газопровід "Північний потік–2" як реальну 

загрозу для незалежності й безпеки Європи, 

тому докладають зусиль для того, щоби 

створити міжнародну коаліцію проти цього 

проєкту.

СВІТ 

 

Трамп до кінця тижня готовий оголосити 

свого номінанта на місце судді Гінзбург 

Президент США Дональд Трамп заявив, що 

суттєво звузив кількість кандидатів на посаду 

судді Верховного суду Рут Гінзбург та вже в 

п'ятницю-суботу офіційно висуне свого 

номінанта. 

 

Німеччина готова стати членом 

розширеного Радбезу ООН — Меркель 

Німеччина підтримує ідею реформування ООН 

і готова, в разі розширення кола постійних 

членів Ради Безпеки, взяти на себе 

відповідальність як її член. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103894-agresia-rf-dovela-so-ludstvo-ne-zasvoilo-urokiv-drugoi-svitovoi-zelenskij-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103894-agresia-rf-dovela-so-ludstvo-ne-zasvoilo-urokiv-drugoi-svitovoi-zelenskij-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103894-agresia-rf-dovela-so-ludstvo-ne-zasvoilo-urokiv-drugoi-svitovoi-zelenskij-v-oon.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103950-nimeccina-gotova-stati-clenom-rozsirenogo-radbezu-oon-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103950-nimeccina-gotova-stati-clenom-rozsirenogo-radbezu-oon-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103950-nimeccina-gotova-stati-clenom-rozsirenogo-radbezu-oon-merkel.html


 

Ердоган закликав реформувати Радбез ООН 

та зробити Стамбул одним із його центрів 

Система ООН неефективна ні у запобіганні 

конфліктам, ні в їх припиненні, адже структура 

Радбезу ООН полишає долю понад 7 мільярдів 

людей на милість 5 країн, що несправедливо. 

 

Китай виступає за збільшення голосу в 

ООН для країн, що розвиваються 

Країни, які розвиваються, повинні мати більше 

право впливати на рішення в ООН, а вся 

структура міжнародних відносин має 

будуватися на засадах мультилатералізму. 

 

Мадрид просить армію про допомогу в 

забезпеченні карантинних обмежень 

Керівниця автономної громади Мадрида 

Ізабель Діас Аюсо звернулася в понеділок за 

допомогою до армії для боротьби зі спалахом 

коронавірусу в іспанській столиці та її 

околицях. 

 

Новим міністром охорони здоров’я Чехії 

став відомий інфекціоніст Примула 

Новим главою Міністерства охорони здоров'я 

Чеської Республіки став Роман Примула. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103909-erdogan-zaklikav-reformuvati-radbez-oon-ta-zrobiti-stambul-odnim-iz-jogo-centriv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103915-kitaj-vistupae-za-zbilsenna-golosu-v-oon-dla-krain-so-rozvivautsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103972-madrid-prosit-armiu-pro-dopomogu-v-zabezpecenni-karantinnih-obmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103972-madrid-prosit-armiu-pro-dopomogu-v-zabezpecenni-karantinnih-obmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103972-madrid-prosit-armiu-pro-dopomogu-v-zabezpecenni-karantinnih-obmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103961-novim-ministrom-ohoroni-zdorova-cehii-stav-vidomij-infekcionist-primula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103961-novim-ministrom-ohoroni-zdorova-cehii-stav-vidomij-infekcionist-primula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103961-novim-ministrom-ohoroni-zdorova-cehii-stav-vidomij-infekcionist-primula.html


 

Трамп виставив умову на $5 мільярдів для 

придбання TikTok – WSJ 

Президент США погодився на придбання 

американського сегмента віртуальної мережі 

TikTok компаніями Oracle і Walmart на умовах, 

що останні створять освітній фонд на суму $5 

мільярдів. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Ткаченко обговорив з послом Канади 

співпрацю у сфері культури 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко обговорив із 

Надзвичайним і Повноважним Послом Канади 

в Україні Ларисою Ґаладзою питання 

двосторонньої співпраці у царині культури. 

 

Дві українські студії дубляжу стали 

офіційними партнерами Netflix 

Українські студії озвучення Postmodern 

Postproduction і Так Треба Продакшн стали 

партнерами американської компанії 

стрімінгових сервісів Netflix. 

 

Газпром замовив у Нафтогазу нові 

потужності для транзиту в жовтні 

Російська компанія Газпром замовила 

додаткові потужності для транзиту газу через 

українську ГТС до Європи в жовтні. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103992-tramp-vistaviv-umovu-na-5-milardiv-za-pridbanna-tiktok-wsj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3103992-tramp-vistaviv-umovu-na-5-milardiv-za-pridbanna-tiktok-wsj.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103911-tkacenko-obgovoriv-z-poslom-kanadi-spivpracu-u-sferi-kulturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103911-tkacenko-obgovoriv-z-poslom-kanadi-spivpracu-u-sferi-kulturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103911-tkacenko-obgovoriv-z-poslom-kanadi-spivpracu-u-sferi-kulturi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3103958-dvi-ukrainski-studii-dublazu-stali-oficijnimi-partnerami-netflix.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3103958-dvi-ukrainski-studii-dublazu-stali-oficijnimi-partnerami-netflix.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103913-gazprom-zamoviv-u-naftogazu-novi-potuznosti-dla-tranzitu-v-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103913-gazprom-zamoviv-u-naftogazu-novi-potuznosti-dla-tranzitu-v-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103913-gazprom-zamoviv-u-naftogazu-novi-potuznosti-dla-tranzitu-v-zovtni.html


 

Президент підписав закон, що посилить 

соцзахист осіб з інвалідністю з дитинства 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон, що посилює соціальний захист осіб з 

інвалідністю з дитинства та дітей з 

інвалідністю шляхом підвищення рівня 

державної підтримки. 

 

Зеленський підписав закон щодо державних 

портфельних гарантій 

Президент підписав Закон «Про внесення змін 

до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» щодо надання державних 

гарантій на портфельній основі та 

впровадження фінансово-кредитних механізмів 

забезпечення громадян України житлом» 

№873-ІХ. 

 

В лікарнях України понад 13 тисяч ліжок 

зайняті хворими на COVID-19 - Степанов 

В лікарнях України близько 13 108 ліжок 

зайняті хворими на коронавірус. 

 

Глава МОЗ запевнив, що участь у виборах 

ніяк не вплине на його роботу в міністерстві 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

запевнив, що очолення списку до Одеської 

обласної ради від партії "Слуга Народу" ніяк 

не вплине на його роботу в міністерстві. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103908-prezident-pidpisav-zakon-so-posilit-soczahist-osib-z-invalidnistu-z-ditinstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103908-prezident-pidpisav-zakon-so-posilit-soczahist-osib-z-invalidnistu-z-ditinstva.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103923-zelenskij-pidpisav-zakon-sodo-derzavnih-portfelnih-garantij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103923-zelenskij-pidpisav-zakon-sodo-derzavnih-portfelnih-garantij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103923-zelenskij-pidpisav-zakon-sodo-derzavnih-portfelnih-garantij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103919-v-likarnah-ukraini-ponad-13-tisac-lizok-zajnati-hvorimi-na-covid19-stepanov.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3103925-glava-moz-zapevniv-so-ucast-u-viborah-niak-ne-vpline-na-jogo-robotu-v-ministerstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3103925-glava-moz-zapevniv-so-ucast-u-viborah-niak-ne-vpline-na-jogo-robotu-v-ministerstvi.html
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Марченко пропонує депутатам 

вдосконалити статті видатків у бюджеті 

Проєкт закону про державний бюджет на 2021 

рік може бути вдосконалений під час 

опрацювання депутатами. 

 

Новим в.о. директора Держбюро 

розслідувань став Олексій Сухачов 

Виконувачем обов'язків директора 

Держбюро розслідувань став Олексій Сухачов. 

 

У семи областях досі немає притулків для 

потерпілих від домашнього насильства - 

Денісова 

В Україні створено 32 притулки для 

потерпілих віл домашнього насильства, але їх 

недостатньо. 

 

МВС про фотофіксацію: Водії рідше 

перевищують швидкість, бюджет 

поповнився на 100 млн грн 

Вже понад три місяці в Україні працює нова 

система фотовідеофіксації порушень 

швидкісного режиму на дорогах, завдяки якій 

водії стали рідше перевищувати швидкість, а 

бюджет поповнився на 100 мільйонів гривень. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103932-marcenko-proponue-deputatam-vdoskonaliti-statti-vidatkiv-u-budzeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103932-marcenko-proponue-deputatam-vdoskonaliti-statti-vidatkiv-u-budzeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103932-marcenko-proponue-deputatam-vdoskonaliti-statti-vidatkiv-u-budzeti.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103955-novim-vo-direktora-derzburo-rozsliduvan-stav-oleksij-suhacov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104000-u-semi-oblastah-dosi-nemae-pritulkiv-dla-poterpilih-vid-domasnogo-nasilstva-denisova.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103969-mvs-pro-fotofiksaciu-vodii-ridse-perevisuut-svidkist-budzet-popovnivsa-na-100-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103969-mvs-pro-fotofiksaciu-vodii-ridse-perevisuut-svidkist-budzet-popovnivsa-na-100-miljoniv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103969-mvs-pro-fotofiksaciu-vodii-ridse-perevisuut-svidkist-budzet-popovnivsa-na-100-miljoniv.html


 

ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі 

понад 20 невідведених "Градів" 

СММ ОБСЄ зафіксувала на окупованих 

районах Донбасу 5 танків та 21 реактивну 

систему залпового вогню типу БМ-21 "Град", 

які були розміщені з порушенням ліній 

відведення. 

 

На Донбасі з початку доби зберігається 

"тиша" 

Від початку поточної доби, 22 вересня, на усіх 

ділянках відповідальності підрозділів ООС 

обстрілів з боку противника не зафіксовано. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в багатьох містах світу проводиться 

Всесвітній день без автомобіля. 

 

Омбудсмен підтримала "марші рівності" 

ЛГБТІ-спільноти 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова підтримує всі заходи, 

спрямовані на усунення стереотипів та 

забезпечення рівності. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3103952-obse-viavila-na-okupovanomu-donbasi-21-nevidvedenij-grad.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3103998-na-donbasi-z-pocatku-dobi-zberigaetsa-tisa.html
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Режисерка Дар'я Онищенко після 

"Забутих" зніме ще один фільм про події на 

Донбасі 

Режисерка Дар'я Онищенко після "Забутих" 

зніме ще один про події на сході України. 

 

"Ліс на замок": у "Синевірі" оленів 

захистили від бракон’єрів 

У Національному парку “Синевир” посилюють 

охорону через початок реву оленів, аби 

убезпечити тварин від браконьєрів. 

 

22 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні праведних Іоакима і Анни, а також 

день осіннього рівнодення; зустрічаймо другу 

половину бабиного літа і чи буде спокійним 

Стрілець. 
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