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ТОП 

 

В Україні запрацювали оновлені карантинні 

зони 

З 28 вересня почало діяти нове епідемічне 

зонування. 

 

Пандемія коронавірусу забрала життя вже 

мільйона людей 

У світі станом на 19-ту годину 27 вересня за 

київським часом, кількість випадків хвороби 

COVID-19 становить 33 178 153. При цьому 24 

504 961 особа вже одужала від хвороби, а 1 000 

208 пацієнтів померли. 
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Репетиція народної інавгурації: Мінськ 

майже повністю перекрили силовики 

Мінськ до вечора 27 вересня, під час 

проведення акції протесту практично повністю 

заблокований. 

 

Лукашенко відповів Макрону на його 

пропозицію піти добровільно 

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, 

що його білоруський колега Олександр 

Лукашенко повинен добровільно піти, а те, що 

відбувається у Білорусі, французький лідер 

назвав "кризою влади". 

 

Нагірний Карабах: Азербайджан звернеться 

до Радбезу ООН, Вірменія – до ЄСПЛ 

Азербайджан буде звертатися до міжнародних 

організацій з проханням провести трибунал 

над Вірменією. Аналогічні кроки робить 

вірменська сторона. 

 

Нагірний Карабах: Азербайджан заявив про 

550 убитих вірменських військових 

У результаті відновлення конфлікту між 

Азербайджаном і Вірменією за контроль над 

Нагірним Карабахом, загинули 550 

вірменських воїнів. 

СВІТ 
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Генсек ООН закликав припинити бойові дії 

в Нагірному Карабасі та повернутися до 

діалогу 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 

вкрай стурбований ситуацією в Нагірному 

Карабасі та має намір провести переговори з 

лідерами Вірменії та Азербайджану, щоб 

закликати їх до негайного припинення вогню. 

 

Держдеп США засудив ескалацію в 

Нагірному Карабасі 

Штати засудили ескалацію між Вірменією та 

Азербайджаном у Нагірному Карабасі та 

виявили готовність допомагати сторонам для 

пошуку мирного та довготривалого вирішення 

конфлікту. 

 

Трамп і Байден прокоментували конфлікт у 

Нагірному Карабасі 

Президент США Дональд Трамп і його 

суперник на майбутніх президентських 

виборах від демократів Джо Байден стурбовані 

ескалацією конфлікту в Нагірному Карабасі. 

 

Канада пропонує допомогу у зниженні 

напруження в Нагірному Карабасі 

Канада запропонувала своє посередництво у 

конфлікті між Вірменією й Азербайджаном за 

контроль над Нагірним Карабахом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107488-gensek-oon-zaklikav-pripiniti-bojovi-dii-v-nagirnomu-karabasi-ta-povernutisa-do-dialogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107488-gensek-oon-zaklikav-pripiniti-bojovi-dii-v-nagirnomu-karabasi-ta-povernutisa-do-dialogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107488-gensek-oon-zaklikav-pripiniti-bojovi-dii-v-nagirnomu-karabasi-ta-povernutisa-do-dialogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107488-gensek-oon-zaklikav-pripiniti-bojovi-dii-v-nagirnomu-karabasi-ta-povernutisa-do-dialogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107498-derzdep-ssa-zasudiv-eskalaciu-v-nagirnomu-karabasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107498-derzdep-ssa-zasudiv-eskalaciu-v-nagirnomu-karabasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107498-derzdep-ssa-zasudiv-eskalaciu-v-nagirnomu-karabasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107522-tramp-i-bajden-prokomentuvali-konflikt-u-nagirnomu-karabasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107522-tramp-i-bajden-prokomentuvali-konflikt-u-nagirnomu-karabasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107522-tramp-i-bajden-prokomentuvali-konflikt-u-nagirnomu-karabasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107512-kanada-proponue-dopomogu-u-znizenni-napruzenna-v-nagirnomu-karabasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107512-kanada-proponue-dopomogu-u-znizenni-napruzenna-v-nagirnomu-karabasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3107512-kanada-proponue-dopomogu-u-znizenni-napruzenna-v-nagirnomu-karabasi.html


 

Азербайджанські хакери атакували 

найбільші ЗМІ Вірменії 

Азербайджанські хакери здійснили кібератаку 

на вірменські ЗМІ та новинні сайти. 

 

Росія втручалася у вибори США ще на 

початку 2000-х років — Помпео 

Влада США готова гарантувати безпеку 

прийдешніх у країні президентських виборів. 

 

Трамп не платив податків впродовж десятка 

років до свого президентства – NYT 

Нинішній президент США Дональд Трамп, як 

виявилося, не сплачував податків з прибутку 

впродовж десятка років до того, як став главою 

Білого дому. 

 

У Нідерландах 28 вересня відбудеться 

судове засідання у справі МН17 

У Нідерландах у судовому комплексі 

“Схіпхол” 28 вересня о 10:00 за місцевим 

часом відбудеться судове засідання у справі 

МН17. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Канада пропонує Україні допомогу після 

катастрофи літака ЗСУ 

Уряд Канади пропонує Україні всебічну 

допомогу після катастрофи літака ЗСУ на 

Харківщині. 

УКРАЇНА 

 

За планової госпіталізації пацієнта лікарня 

робить ІФА-тест безкоштовно — Степанов 

Під час планової госпіталізації пацієнта 

українські лікарні мають безкоштовно робити 

йому ІФА-тест на антитіла до коронавірусу. 

 

МОН хоче привести систему дошкільної 

освіти до загальноєвропейських вимог 

Міністерство освіти та науки має на меті 

реформувати систему дошкільної освіти, 

уніфікувавши загальні підходи виховання і 

навчання дітей дошкільного віку до 

загальноєвропейських з урахуванням 

найкращих традицій вітчизняної педагогіки. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі з початку доби - "тиша" 

Від початку доби, 28 вересня, на усіх ділянках 

лінії розмежування спостерігається "тиша", 

порушень домовленостей, що вступили в дію 

27 липня 2020 року, не зафіксовано. 

СУСПІЛЬСТВО 
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28 вересня. Пам’ятні дати 

Щороку, 28 вересня, в чергові роковини смерті 

французького хіміка і мікробіолога, 

винахідника вакцини проти сказу Луї Пастера, 

відзначається Всесвітній день боротьби зі 

сказом. 

 

У Саудівській Аравії знайшли відбитки, 

яким понад 120 тисяч років 

Науковці знайшли у пустелі Саудівської Аравії 

відбитки ніг людей, які жили на цій території 

ще 120 тисяч років тому. 

 

В Україну прийшла осіння негода - де 

дощитиме найбільше 

В Україні у понеділок короткочасні дощі 

очікуються на Лівобережжі, в Карпатах і 

прикарпатських областях, температура вночі 7-

12°, вдень 18-23°. 

 

28 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Микити; хто не втримається в пустій 

стодолі, чим зайняті нині рудохвості та будьмо 

послідовними. 
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