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ТОП 

 

У РФ завершилися вибори до Держдуми: 

традиційно перемагає путінська «Єдина 

Росія» 

За інформацією екзит-полу, партія "Єдина 

Росія" набирає понад 45% голосів на виборах 

до Державної думи, комуністи – понад 20%.

 

 

Якщо Україна отримає «Залізний купол», 

одну з батарей встановлять на сході - 

Арестович 

Якщо США нададуть Україні дві установки 

системи ПРО "Залізний купол", то одну з них 

можна залучити для захисту Маріуполя від 

російських ракет. 
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На «виборах» до Держдуми РФ 

проголосували 150 тисяч жителів ОРДЛО 

За офіційними даними окупантів, участь у 

голосуванні на "виборах" до Держдуми РФ 

взяли 150 тис. жителів ОРДЛО.

 

 

Легендарний боксер Пак'яо боротиметься за 

пост президента на Філіппінах 

Фракція правлячої партії Філіппін висунула 

зірку боксу Менні Пак'яо кандидатом у 

президенти на виборах 2022 року. 

 

 

Провідного вченого-ядерника Ірану вбив 

робот зі штучним інтелектом - NYT 

Вбивство провідного вченого іранської ядерної 

програми Мохсена Фахрізаде в листопаді 2020 

року здійснив керований через супутник робот 

зі штучним інтелектом.

 

 

Індія готується відкрити кордони для 

іноземних туристів 

Влада Індії планує відкрити країну для 

іноземних туристів вперше за півтора року на 

тлі скорочення випадків захворювання на 

коронавірус.
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На заході Китаю перекинувся човен, 

щонайменше 10 осіб загинули 

На південному заході Китаю на річці 

перекинувся пасажирський човен, загинули 

щонайменше 10 осіб, ще 5 – зникли безвісти.

 

СВІТ 

 

Вибори до Держдуми РФ: соратники 

Навального заявляють про масові 

фальсифікації 

19 вересня в Росії завершилося триденне 

голосування до Державної думи. Керівна 

партія «Єдина Росія» заявляє про свою 

перемогу на виборах до Держдуми, підсумки 

яких підраховують. 

 

Знімки зі супутника засвідчили, що КНДР 

розширює завод з виробництва урану 

Знімки, зроблені зі супутника показують, що 

Північна Корея розширює завод зі збагачення 

урану в Йонбьоні. 

 

 

Південна Корея прийме на озброєння нову 

балістичну ракету для підводних човнів 

Республіка Корея прийме на озброєння нову 

балістичну ракету підводних човнів (БРПЛ) у 

другій половині 2022 року.
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До МЗС Франції прибули відкликані з 

Австралії та США посли 

У неділю, 19 вересня, міністр закордонних 

справ Франції Жан-Ів Ле Дріан провів зустріч 

із дипломатами, які були відкликані з США 

й Австралії через договір про будівництво 

та постачання підводних човнів у рамках 

AUKUS.

 

 

Франція скасувала саміт міністрів оборони з 

Британією 

Саміт міністрів оборони Франції та 

Великобританії, який мав відбутися на цьому 

тижні, був скасований на тлі конфлікту, 

пов’язаного з заснуванням союзу США-

Австралія-Британія Aukus. 

 

 

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за 

теракти у Джелалабаді та Кабулі 

Терористична організація "Ісламська держава у 

провінції Хорасан" (ISKP) у неділю взяла 

відповідальність за серію підривів в місті 

Джелалабад на сході Афганістану та у столиці 

Кабулі.

 

 

Росіянин вчинив стрілянину в центрі 

Парижа, його затримали – ЗМІ 

На Єлисейських полях у центрі Парижа 19 

вересня чоловік стріляв у людей з 

пневматичної рушниці. Завдяки очевидцям 

нападника вдалося оперативно затримати. 
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У неділю на житловий район у Техасі впав 

військовий тренувальний літак 

У неділю в житловому районі Лейк-Верт 

американського штату Техас зазнав катастрофи 

військовий навчально-тренувальний літак.

 

 

На кордоні Польщі з Білоруссю виявили 

тіла трьох людей 

Тіла трьох людей, ймовірно біженців, виявили 

польські прикордонники у прикордонній смузі 

з Білоруссю.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Дуди анонсували зустріч із Зеленським 

під час сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку 

У рамках перебування на 76-й сесії 

Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку 

президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з 

кількома президентами, зокрема з 

Президентом України Володимиром 

Зеленським.

 

 

Шість тисяч військових з 15 країн: в 

Україні стартують навчання Rapid Trident 

Українсько-американські командно-штабні 

навчання із залученням військ Rapid Trident - 

2021 розпочнуться у понеділок, 20 вересня.
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УКРАЇНА 

 

Арестович сказав, чи будуть карати жителів 

ОРДЛО і Криму за участь у виборах в РФ 

Росія має понести відповідальність за 

залучення мешканців окремих районів 

Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і 

окупованого Криму до виборів у Держдуму. 

 

Значна частина периферійних сіл зникнуть 

із карти України у найближчі 10-15 років - 

експерт 

Україна стрімко втрачає населення, але ще 

більш стрімко зменшується сільське населення. 

У малих і периферійних селах демографічна 

ситуація просто катастрофічна.  

 

 

У чугуївській школі сталася пожежа: вогонь 

знищив спортзал 

Пожежа у школі сталася ввечері 19 вересня у 

Чугуєві Харківської області. Попередньо, все 

почалося у спортзалі, згодом вогонь пошкодив 

й інші навчальні приміщення. 

 

У Карпатах рятували туристку, яка 

травмувалась під час походу на Говерлу 

У Карпатах туристка травмувалась під час 

походу на Говерлу. Зійти на вершину їй 

вдалось успішно, а от під час спуску 

знадобилась допомога
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Нацбанк послабив курс гривні до 26,70 

ціональний банк України на понеділок, 20 

вересня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 4 копійки - до 26,7028 грн за долар.

 

Ініціатива з висадки мільярда дерев за три 

роки цілком реальна - Держлісагентство 

Проєкт "Велике лісове будівництво" в Україні, 

в межах якого планується за три роки висадити 

мільярд дерев, є складним, але абсолютно 

реальним.

 

 

В Україні - 2 265 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу підтверджено 2265 

випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби 8 разів зривали 

«тишу» в зоні ООС, поранений український 

боєць 

Упродовж минулої доби, 19 вересня, збройні 

формування Російської Федерації 8 разів 

порушили режим припинення вогню, з них 2 

рази із застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.  

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318365-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2670.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318365-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2670.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318339-iniciativa-z-visadki-milarda-derev-za-tri-roki-cilkom-realna-derzlisagentstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318339-iniciativa-z-visadki-milarda-derev-za-tri-roki-cilkom-realna-derzlisagentstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318368-v-ukraini-2-265-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318368-v-ukraini-2-265-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3318363-okupanti-minuloi-dobi-8-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3318363-okupanti-minuloi-dobi-8-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3318363-okupanti-minuloi-dobi-8-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3318363-okupanti-minuloi-dobi-8-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

20 вересня: народний календар і 

астровісник 

Зірки радять сміливо просувати свої 

пропозиції. Православна церква цього дня 

вшановує пам’ять преподобного  …

 

 

Харківський бігун пробіг 225 кілометрів із 

Дніпра 

Харківський бігун Сергій Прескорник пробіг 

225 кілометрів із Дніпра, встановивши рекорд. 

 

Вчені назвали головну причину раку 

підшлункової залози ДОСЛІДЖЕННЯ  

Виникнення раку підшлункової залози 

провокують запальні процеси в ній. 

 

Авіакомпаніям рекомендували облітати 

Канари через виверження вулкана 

Авіакомпанія Aena, яка є оператором 

аеропортів Іспанії, рекомендувала 

не здійснювати польоти над Канарськими 

островами через виверження вулкана 

на острові Пальма. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3318359-vceni-nazvali-golovnu-pricinu-raku-pidslunkovoi-zalozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318351-aviakompaniam-rekomenduvali-oblitati-kanari-cerez-viverzenna-vulkana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318351-aviakompaniam-rekomenduvali-oblitati-kanari-cerez-viverzenna-vulkana.html


 

Діабет несе високий ризик важкого перебігу 

COVID-19 ДОСЛІДЖЕННЯ 

Цукровий діабет є переважливим фактором 

ризику важкого перебігу захворювання 

COVID-19. 

 

Турецькі археологи розкопали скелет слона, 

який жив тисячі років тому 

На півдні Туреччини знайшли скам’янілий 

скелет слона, який жив у цій місцевості тисячі 

років тому.  

 

 

Ізраїльських школярів зобов'язали здавати 

COVID-тести після канікул 

В Ізраїлі школярі робитимуть тести на 

коронавірус перед поверненням із канікул до 

навчальних закладів. 

 

Потяг «Чернівці-Київ» змінює маршрут 

через провал у ґрунті 

У районі карстових печер на перегоні 

Новоселиця — Мамалига через підмив ґрунту 

стався провал у земляному полотні, унаслідок 

цього «Укрзалізниця» змінює маршрут 

пасажирського поїзда №118, який прямує з 

Чернівців до Києва.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318327-diabet-nese-visokij-rizik-vazkogo-perebigu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318327-diabet-nese-visokij-rizik-vazkogo-perebigu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318269-turecki-arheologi-rozkopali-skelet-slona-akij-ziv-tisaci-rokiv-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318269-turecki-arheologi-rozkopali-skelet-slona-akij-ziv-tisaci-rokiv-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318277-izrailskih-skolariv-zobovazali-zdavati-covidtesti-pisla-kanikul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318277-izrailskih-skolariv-zobovazali-zdavati-covidtesti-pisla-kanikul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3318304-potag-cernivcikiiv-zminue-marsrut-cerez-proval-u-grunti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3318304-potag-cernivcikiiv-zminue-marsrut-cerez-proval-u-grunti.html


 

20 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Зеновія Красівського, 

визначного українського громадського діяча, 

поета, борця за незалежність України
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317281-20-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317281-20-veresna-pamatni-dati.html

