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ТОП 

 

У світі - 32 мільйони випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 24 вересня зафіксовано 

понад 32 мільйони випадків зараження 

коронавірусом, одужали вже понад 23,6 млн 

людей. 

 

У низці міст Франції ввели 

«суперчервоний» рівень через COVID-19 

У низці міст (метрополій) Франції через 

загрозу коронавірусу визначено найвищий 

рівень епідеміологічної небезпеки. Вводяться 

додаткові карантинні обмеження. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105373-u-sviti-32-miljoni-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105373-u-sviti-32-miljoni-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105305-u-nizci-mist-francii-vveli-supercervonij-riven-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105305-u-nizci-mist-francii-vveli-supercervonij-riven-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105305-u-nizci-mist-francii-vveli-supercervonij-riven-cerez-covid19.html


 

Десятки затриманих та поранені: силовики 

жорстко розігнали протест у Білорусі 

Увечері цієї середи в Мінську білоруські 

силовики жорстко розігнали акцію протесту, 

на яку зібралися громадяни після «таємної» 

інавгурації Олександра Лукашенка на новий 

президентський пост. 

 

Зеленський назвав в ООН конкретні кроки 

для досягнення миру на Донбасі 

Першими кроками для досягнення миру на 

Донбасі мають стати виведення російських сил 

з окупованих територій та повернення Україні 

постійного контролю в межах міжнародно 

визнаних кордонів. 

 

Кулеба: "Інавгурація" Лукашенка не 

означає його визнання президентом Білорусі 

Інавгурація" Лукашенка не означає його 

визнання президентом Білорусі. 

СВІТ 

 

Британія та США не визнали Лукашенка 

легітимним президентом 

Велика Британія та США також не визнають 

Олександра Лукашенка, "інавгурація" якого 

пройшла у середу у Мінську, законним 

президентом Білорусі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105293-desatki-zatrimanih-ta-poraneni-siloviki-zorstko-rozignali-protest-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105293-desatki-zatrimanih-ta-poraneni-siloviki-zorstko-rozignali-protest-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105293-desatki-zatrimanih-ta-poraneni-siloviki-zorstko-rozignali-protest-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105297-zelenskij-nazvav-v-oon-konkretni-kroki-dla-dosagnenna-miru-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105297-zelenskij-nazvav-v-oon-konkretni-kroki-dla-dosagnenna-miru-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105297-zelenskij-nazvav-v-oon-konkretni-kroki-dla-dosagnenna-miru-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105301-kuleba-inavguracia-lukasenka-ne-oznacae-jogo-viznanna-prezidentom-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105301-kuleba-inavguracia-lukasenka-ne-oznacae-jogo-viznanna-prezidentom-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105301-kuleba-inavguracia-lukasenka-ne-oznacae-jogo-viznanna-prezidentom-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105377-britania-ta-ssa-ne-viznali-lukasenka-legitimnim-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105377-britania-ta-ssa-ne-viznali-lukasenka-legitimnim-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105377-britania-ta-ssa-ne-viznali-lukasenka-legitimnim-prezidentom.html


 

Чехія та Данія також не визнають 

легітимність Лукашенка 

Глави МЗС Чехії та Данії Томаш Петржічек і 

Єппе Кофод також наголосили на 

нелегітимності інавгурації президента Білорусі 

Олександра Лукашенка. 

 

Канада теж не визнає легітимність 

Лукашенка 

Канада засудила неанонсовану інавгурацію 

Лукашенка після сфальсифікованих виборів. 

 

Туркменістан готовий надати майданчик 

для переговорів про мир в Афганістані 

Встановлення миру в Афганістані можливо 

лише дипломатичними методами, і 

Туркменістан готовий надати майданчик для 

подібних переговорів. 

 

У ЄС на навчаннях відпрацьовують спільну 

відповідь на закордонні гібридні кризи 

У Євросоюзі проходять навчання «Об’єднана 

відповідь 2020», які передбачають комплексне 

тренування із кризового менеджменту для 

підвищення спроможності ЄС у межах 

Спільної політики у сфері безпеки й оборони 

реагувати на зовнішні конфлікти та кризи 

гібридного походження. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105225-cehia-ta-dania-takoz-ne-viznaut-legitimnist-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105225-cehia-ta-dania-takoz-ne-viznaut-legitimnist-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105225-cehia-ta-dania-takoz-ne-viznaut-legitimnist-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105291-kanada-tez-ne-viznae-legitimnist-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105291-kanada-tez-ne-viznae-legitimnist-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105291-kanada-tez-ne-viznae-legitimnist-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105326-turkmenistan-gotovij-nadati-majdancik-dla-peregovoriv-pro-mir-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105326-turkmenistan-gotovij-nadati-majdancik-dla-peregovoriv-pro-mir-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105326-turkmenistan-gotovij-nadati-majdancik-dla-peregovoriv-pro-mir-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105255-u-es-na-navcannah-vidpracovuut-spilnu-vidpovid-na-zakordonni-gibridni-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105255-u-es-na-navcannah-vidpracovuut-spilnu-vidpovid-na-zakordonni-gibridni-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105255-u-es-na-navcannah-vidpracovuut-spilnu-vidpovid-na-zakordonni-gibridni-krizi.html


 

Зеленський в ООН: Рада Безпеки знецінить 

свій авторитет, якщо не реформується 

Президент України Володимир Зеленський 

назвав "неприпустимим" той факт, що Росія 

користується правом вето в Раді Безпеки ООН, 

щоби порушувати суверенітет незалежних 

держав, та наголосив на гострій необхідності 

реформувати Радбез. 

 

Продовження реформ є критично важливим 

для України - Боррель 

З часів «Революції гідності» у 2014 році 

Україна залишається серед головних 

політичних пріоритетів порядку денного 

Євросоюзу, який став найпотужнішим 

партнером України, допоміг цій державі у 

проведенні реформ, що дозволили її народу 

вистояти проти зовнішньої війни та агресії. 

 

Україна готова зміцнювати продовольчу 

безпеку людства - Президент 

Пандемія коронавірусу засвідчила реальний 

виклик світовій економіці та безпосередньо 

продовольчій безпеці, тож Україна готова 

зробити свій внесок для того, щоби зменшити 

загрозу голоду для мільйонів людей у світі. 

 

Польща в ООН закликала до міжнародної 

єдності у захисті України 

У протидії російській агресії проти України й 

Грузії ключова роль належить міжнародній 

солідарності. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105311-zelenskij-v-oon-rada-bezpeki-znecinit-svij-avtoritet-akso-ne-reformuetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105311-zelenskij-v-oon-rada-bezpeki-znecinit-svij-avtoritet-akso-ne-reformuetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105311-zelenskij-v-oon-rada-bezpeki-znecinit-svij-avtoritet-akso-ne-reformuetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105295-prodovzenna-reform-e-kriticno-vazlivim-dla-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105295-prodovzenna-reform-e-kriticno-vazlivim-dla-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105295-prodovzenna-reform-e-kriticno-vazlivim-dla-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105307-ukraina-gotova-zmicnuvati-prodovolcu-bezpeku-ludstva-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105307-ukraina-gotova-zmicnuvati-prodovolcu-bezpeku-ludstva-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105307-ukraina-gotova-zmicnuvati-prodovolcu-bezpeku-ludstva-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105361-polsa-v-oon-zaklikala-do-miznarodnoi-ednosti-u-zahisti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105361-polsa-v-oon-zaklikala-do-miznarodnoi-ednosti-u-zahisti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105361-polsa-v-oon-zaklikala-do-miznarodnoi-ednosti-u-zahisti-ukraini.html


 

Зеленський зустрівся з послами країн G7 та 

Євросоюзу 

У Миколаєві Президент Володимир 

Зеленський зустрівся з послами країн «Великої 

сімки» та Європейського Союзу, 

акредитованими в Україні. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський запропонував розмістити в 

Києві міжнародний орган протидії 

пропаганді 

З огляду на досвід протистояння в 

інформаційній війні з Росією, Україна готова 

розмістити в Києві Міжнародний офіс з 

протидії дезінформації та пропаганді. 

 

Раді пропонують заборонити державним 

діячам виправдовувати агресію РФ 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 

№4136, який пропонує встановити заборону 

для деяких категорій осіб публічно 

заперечувати окремі міжнародні злочини, 

збройну агресію Російської Федерації і 

тимчасову окупацію частини території 

України… 

 

У Президента відповіли на закиди окупантів 

про “перекриту” річку Дніпро 

Україна не перекривала русло Дніпра, а канал 

в окупований Крим. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105320-zelenskij-zustrivsa-z-poslami-krain-g7-ta-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105320-zelenskij-zustrivsa-z-poslami-krain-g7-ta-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105320-zelenskij-zustrivsa-z-poslami-krain-g7-ta-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105303-zelenskij-zaproponuvav-rozmistiti-v-kievi-miznarodnij-organ-protidii-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105303-zelenskij-zaproponuvav-rozmistiti-v-kievi-miznarodnij-organ-protidii-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105303-zelenskij-zaproponuvav-rozmistiti-v-kievi-miznarodnij-organ-protidii-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105303-zelenskij-zaproponuvav-rozmistiti-v-kievi-miznarodnij-organ-protidii-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105269-radi-proponuut-zaboroniti-derzavnim-diacam-vipravdovuvati-agresiu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105269-radi-proponuut-zaboroniti-derzavnim-diacam-vipravdovuvati-agresiu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105269-radi-proponuut-zaboroniti-derzavnim-diacam-vipravdovuvati-agresiu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3105334-u-prezidenta-vidpovili-na-zakidi-okupantiv-pro-perekritu-ricku-dnipro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3105334-u-prezidenta-vidpovili-na-zakidi-okupantiv-pro-perekritu-ricku-dnipro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3105334-u-prezidenta-vidpovili-na-zakidi-okupantiv-pro-perekritu-ricku-dnipro.html


 

В Україні планують побудувати 

Національне військове меморіальне 

кладовище 

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт 

щодо будівництва в Україні Національного 

військового меморіального кладовища. 

 

МКІП розробило законопроєкт щодо 

протидії хаотичній забудові 

Міністерство культури та інформаційної 

політики розробило законопроєкт щодо 

збереження традиційного середовища та 

протидії хаотичній забудові. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби тричі порушили 

перемир’я на Донбасі 

Російські окупанти впродовж минулої доби 

тричі порушили режим припинення вогню на 

Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

24 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, в останній четвер вересня, 

відзначається Всесвітній день моря. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105365-v-ukraini-planuut-pobuduvati-nacionalne-vijskove-memorialne-kladovise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105365-v-ukraini-planuut-pobuduvati-nacionalne-vijskove-memorialne-kladovise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105365-v-ukraini-planuut-pobuduvati-nacionalne-vijskove-memorialne-kladovise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105365-v-ukraini-planuut-pobuduvati-nacionalne-vijskove-memorialne-kladovise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105318-mkip-rozrobilo-zakonoproekt-sodo-protidii-haoticnij-zabudovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105318-mkip-rozrobilo-zakonoproekt-sodo-protidii-haoticnij-zabudovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105318-mkip-rozrobilo-zakonoproekt-sodo-protidii-haoticnij-zabudovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3105375-na-donbasi-z-pocatku-dobi-zberigaetsa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3105375-na-donbasi-z-pocatku-dobi-zberigaetsa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3105375-na-donbasi-z-pocatku-dobi-zberigaetsa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104983-24-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104983-24-veresna-pamatni-dati.html


 

У цифрових паспортах відображатиметься 

актуальне місце проживання 

У цифрових паспортах у мобільному 

застосунку "Дія" відображатиметься актуальне 

місце проживання громадянина. 

 

У Франції збільшили відпустку для батька 

при народженні дитини 

У Франції збільшили з 14 до 28 днів період 

обов’язкової оплачуваної відпустки для батька 

при народженні дитини. 

 

Фільм "Малевич" став одним з переможців 

ON ART Film Festival 

Документальний повнометражний фільм 

Володимира Луцького «Малевич» став одним з 

переможців і взяв другу премію в міжнародній 

конкурсній програмі найбільшого 

кінофестивалю просто неба у Центральній 

Європі On Art Festival (Польща). 

 

У Харкові презентували перший в історії 

український переклад книги автора з 

Катару "Корсар" 

У Харкові презентували історичний роман 

"Корсар" письменника з Держави Катар 

Абдул-Азіза аль-Махмуда, вперше у світі 

перекладений українською. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105314-u-cifrovih-pasportah-vidobrazatimetsa-aktualne-misce-prozivanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105314-u-cifrovih-pasportah-vidobrazatimetsa-aktualne-misce-prozivanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105314-u-cifrovih-pasportah-vidobrazatimetsa-aktualne-misce-prozivanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105359-u-francii-zbilsili-vidpustku-dla-batka-pri-narodzenni-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105359-u-francii-zbilsili-vidpustku-dla-batka-pri-narodzenni-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105359-u-francii-zbilsili-vidpustku-dla-batka-pri-narodzenni-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3105355-film-malevic-stav-odnim-z-peremozciv-on-art-film-festival.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3105355-film-malevic-stav-odnim-z-peremozciv-on-art-film-festival.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3105355-film-malevic-stav-odnim-z-peremozciv-on-art-film-festival.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3105357-u-harkovi-prezentovano-persij-v-istorii-ukrainskij-pereklad-knigi-avtora-z-kataru-korsar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3105357-u-harkovi-prezentovano-persij-v-istorii-ukrainskij-pereklad-knigi-avtora-z-kataru-korsar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3105357-u-harkovi-prezentovano-persij-v-istorii-ukrainskij-pereklad-knigi-avtora-z-kataru-korsar.html
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Віденський оперний бал скасували через 

COVID-19 

Знаменитий Віденський оперний бал, який є 

головною подією бального сезону Австрії і 

всієї Європи, цієї зими не буде проводитися 

через пандемію коронавірусу. 

 

Знамените місто древніх майя в Мексиці 

знову відкрили для відвідування 

Мексика з цього вівторка відкрила для туристів 

руїни легендарного древнього міста індіанців-

майя – Чичен-Іцу. 

 

З 27 вересня в Україні задощить і похолодає 

— синоптики 

В Україні у четвер, 24 вересня, на переважній 

частині території України буде сухо і тепло, а 

вже з 27 вересня очікуються дощі і зниження 

температури повітря. 

 

24 вересня: народний календар і 

астровісник 

Кого приведе з собою Феодора; втретє 

зустрічаймо осінь, копаємо коренеплоди і як 

протистояти негативові. 
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