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ТОП 

 

У світі зафіксували 31,7 мільйона випадків 

COVID-19 

Станом на ранок 23 вересня у світі 

зареєстровано 31 777 987 випадків 

коронавірусу, зокрема 975 471 летальний і 23 

394 845 випадків одужання. 

 

Число жертв COVID-19 у США перевищило 

200 тисяч осіб 

Число летальних випадків внаслідок епідемії 

COVID-19 у США перевищило 200 000. 
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ЄС через наближення сезонних хвороб 

створює медичні резерви 

Запаси медичного обладнання, з огляду на 

наближення періоду сезонних хвороб, 

створюються ще у чотирьох європейських 

країнах: Данія, Греція, Угорщина і Швеція 

приєднуються до Німеччини і Румунії, де такі 

резерви вже створені. 

 

У Білорусі на активістів і учасників 

протестів завели понад 250 справ - 

правозахисники 

З початку кампанії з виборів президента 

Білорусі 2020 року в країні заведено понад 250 

кримінальних справ проти учасників 

президентських перегонів, активістів їх штабів, 

учасників мирних акцій протесту, які 

відбулися після виборів. 

 

Латвія і Литва закликали до припинення 

репресій в Білорусі 

Президенти Латвії і Литви Егілс Левітс і 

Гітанас Науседа на дебатах в Генасамблеї ООН 

закликали до припинення репресій в Білорусі 

 щодо мирних демонстрантів. 

 

Макрон в ООН закликав РФ пояснити 

застосування «Новічка» 

Росія повинна пояснити застосування на своїй 

території хімічної зброї, у результаті чого була 

спроба вбити опозиційного політика Олексія 

Навального. 
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Латвія і Литва закликали розслідувати 

отруєння Навального 

Латвійський і литовський президенти Егілс 

Левітс і Гітанас Науседа на дебатах в 

Генасамблеї ООН закликали до розслідування 

отруєння російського опозиціонера Олексія 

Навального і притягнення винних до 

відповідальності. 

 

Європол повідомив про затримання 179 

членів міжнародної банди наркоторгівців 

Правоохоронці США, Канади, Австралії та 

низки європейських країн здійснили 

масштабну спільну операцію, внаслідок якої 

затримали 179 торгівців наркотиками, які 

збували наркотичні речовини у мережі 

Інтернет. 

СВІТ 

 

Від Лісабона до Токіо: Путін запропонував в 

ООН "велике євразійське партнерство" 

Президент РФ Володимир Путін на 

Генасамблеї ООН запропонував підтримати 

російську ініціативу щодо формування 

"великого євразійського партнерства", 

учасниками якого він бачить усі країни Європи 

і Азії. 

 

Путін запропонував скасувати у світовій 

економіці "нелегітимні санкції" 

Президент РФ Володимир Путін на 

Генасамблеї ООН сказав, що для відновлення 

світової економіки у період пандемії необхідно 

«розчищення від обмежень і нелегітимних 

санкцій». 
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США ввели санкції проти політичних 

"перевертнів" у Венесуелі 

Уряд США запровадив санкції проти п'яти 

високопоставлених політиків Венесуели, які 

видавали себе за опозиціонерів, однак 

насправді сприяли зміцненню нелегітимного 

режиму Ніколаса Мадуро в країні. 

 

Палата представників США прийняла 

законопроєкт, щоб уникнути шатдауну 

Нижня палата американського Конгресу 

ухвалила законопроєкт, який дозволить 

уникнути так званого "шатдауну" (зупинки 

фінансування уряду США) з 1 жовтня, коли в 

Сполучених Штатах де-факто розпочинається 

новий фінансовий рік. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Макрон в ООН заявив про прогрес 

нормандського формату 

Президент Франції Еммануель Макрон 

упевнений, що нормандський формат досягнув 

прогресу. 

 

Литва вітає зусилля України щодо ведення 

переговорів про припинення війни 

Литовський президент Гітанас Науседа на 

Генасамблеї ООН заявив про підтримку 

України в її зусиллях встановити мир. 
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Комітет Сенату США підтримав 

кандидатуру Дейтона на посаду посла в 

Україні 

Комітет у закордонних справах Сенату США 

підтримав кандидатуру Кіта Дейтона та 

рекомендував верхній палаті Конгресу 

затвердити його на посаді посла США в 

Україні. 

УКРАЇНА 

 

Внесення змін до постанови про місцеві 

вибори ставить під сумнів їх легітимність - 

Разумков 

Внесення змін до постанови щодо порядку 

проведення чергових місцевих виборів в 

Україні ставить під сумнів їх легітимність. 

 

В Україні розробили путівник для іноземних 

інвесторів – Шмигаль 

В Україні вперше розробили та презентували 

всеохоплюючий путівник для іноземних 

інвесторів «UkraineInvest Guide». 

 

СБУ викрила керівника держпідприємства 

Нацакадемії наук на вимаганні $200 тисяч 

Служба безпеки України задокументувала 

протиправну діяльність одного із керівників 

державних підприємств, що входить до складу 

Національної академії наук. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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На Донбасі зберігається "тиша" по всій лінії 

фронту 

Ситуація в районі проведення операції ОС 

залишається контрольованою. 

 

ОБСЄ зафіксувала за добу 1 порушення 

перемир’я на Донбасі 

СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 1 

порушення режиму припинення вогню в 

Донецькій області та жодного такого 

порушення на Луганщині. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

23 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, за ініціативою ООН, відзначається 

Міжнародний день жестових мов. 

 

Китай обіцяє передати $50 мільйонів на 

боротьбу з COVID-19 

Китай зробив усе можливе, щоб подолати 

епідемію COVID-19 у себе і готовий 

допомогти іншим країнам у боротьбі з вірусом 

і його наслідками. 
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На час карантину школам дозволили 

змінювати систему оцінювання 

Організовуючи освітній процес в умовах 

карантинних обмежень, навчальні заклади 

мають право коригувати систему оцінювання. 

 

У Кропивницькому на фестивалі «Вересневі 

самоцвіти» покажуть 25 вистав 

Всеукраїнський фестиваль театрального 

мистецтва «Вересневі самоцвіти» у 50-й раз 

стартує у місті Кропивницький 23 вересня. 

 

Фільм «Тарас. Повернення» покажуть на 

145 великих екранах 

Стрічка «Тарас. Повернення» Олександра 

Денисенка, створена за підтримки Державного 

агентства з питань кіно, 24 вересня виходить в 

український прокат на 145 великих екранах. 

 

Запорізький кінофестиваль ZIFF 2020 

оголосив переможців 

Четвертий Запорізький кінофестиваль ZIFF, що 

відбувся 18-20 вересня в міському кінотеатрі 

ім. О. Довженка, назвав переможців. 
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На Житомирщині археологи знайшли 

невідоме раніше місто Київської Русі 

У Житомирській області на місці, де знайшли 

Городницький скарб зі срібниками, археологи 

виявили невідоме раніше місто часів Київської 

Русі. 

 

У американських метеорологів закінчилися 

імена для ураганів 

У Національному ураганному центрі США вже 

не знають якими іменами називати майбутні 

урагани в цьому році. 

 

Синоптики прогнозують теплу й суху погоду 

в Україні 

23-25 вересня в Україні, крім більшості 

районів Чернігівської області, прогнозують 

надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

 

23 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні святого Павла Послушливого; чи 

затріщить зима морозами і про небесне 

протистояння, яке «аукнеться» на землі. 
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