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ТОП 

 

Байден починає у Нью-Йорку важливий для 

світової політики тиждень – Білий дім 

Президент США Джо Байден прибув до Нью-

Йорка, щоби розпочати «важливий тиждень» 

для глобальної політики в межах 76-ї 

Генасамблеї ООН, а також під час 
запланованих самітів, двосторонніх і 

багатосторонніх зустрічей.

 

 

Сьогодні в ООН розпочинається тиждень 

високого рівня, у якому візьме участь 

Зеленський 

У Нью-Йорку у вівторок розпочинається 

тиждень високого рівня 76-ї сесії Генеральної 
Асамблеї ООН, у якому візьме участь 

Президент України Володимир Зеленський.
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Кисельов назвав три умови відходу Путіна 

від президентства 

Президент Росії Володимир Путін залишиться 
на своєму посту і після президентських виборів 

2024 року. 

 

 

Українець став одним із головних 

переможців конкурсу ЄС для молодих 

вчених 

Єврокомісія оголосила переможців 32-го 
конкурсу ЄС для молодих вчених, серед яких 

одну з перших премій виборов юнак з України 

- за дослідницьку роботу в галузі математики. 

 

 

Ляшко назвав області, які вже наблизились 

до «червоного» рівня епідемічної небезпеки 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 

заявив, що наразі найближчі до «червоного» 

рівня епідемічної небезпеки чотири області – 
Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська та 

Тернопільська області.

 

У світі зафіксували 229,8 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 21 вересня зафіксували 

229 833 117 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319049-kiselov-nazvav-tri-umovi-vidhodu-putina-vid-prezidentstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319049-kiselov-nazvav-tri-umovi-vidhodu-putina-vid-prezidentstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319027-ukrainec-stav-odnim-iz-golovnih-peremozciv-konkursu-es-dla-molodih-vcenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319027-ukrainec-stav-odnim-iz-golovnih-peremozciv-konkursu-es-dla-molodih-vcenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319027-ukrainec-stav-odnim-iz-golovnih-peremozciv-konkursu-es-dla-molodih-vcenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319027-ukrainec-stav-odnim-iz-golovnih-peremozciv-konkursu-es-dla-molodih-vcenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3318995-lasko-nazvav-oblasti-aki-vze-nablizilis-do-cervonogo-rivna-epidemicnoi-nebezpeki.html
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СВІТ 

 

Армія США в Сирії атакувала одного з 

лідерів «Аль-Каїди» 

Американські військові завдали удару по 
одному з лідерів "Аль-Каїди" і вважають, що 

вразили ціль.

 

 

США не відмовляться від угоди з 

Австралією, що зіпсувала відносини з 

Францією – Білий дім 

Президент США Джо Байден обговорить із 

французьким лідером Еммануелєм Макроном 

нинішній стан двосторонніх відносин, а також 
розвиток партнерства, однак США не мають 

наміру відмовлятися від оборонної угоди з 

Австралією. 

 

ЄС назвав «політикою залякування» тиск 

на інтернет-платформи під час виборів у РФ 

Тиск, який був здійснений російською владою 
на провідні інтернет-платформи з метою 

примусити їх видалити онлайн-додатки щодо 

запропонованого 

 

«Розумне голосування» на виборах до 

Держдуми сплутало Путіну всі карти — 

Латиніна 

Опозиціонер Олексій Навальний навіть 
перебуваючи у в'язниці шляхом своєї 

ініціативи "Розумне голосування" під час 

виборів до Держдуми РФ зміг нав'язати 
президенту Володимиру Путіну свій порядок 

денний. 
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Рекордна кількість німців голосуватиме на 

парламентських виборах листуванням 

У Федеральній виборчій комісії очікують, що 
правом проголосувати шляхом відправлення 

листа скористується на цьогорічних 

парламентських виборах рекордна кількість 

громадян ФРН. 

 

У Мельбурні після протестів будівельників 

проти вакцинації закрили будмайданчики 

В австралійському місті Мельбурн закрили 

будмайданчики після акцій протесту 
будівельників, для яких вакцинацію проти 

коронавірусу зробили обов'язковою.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський сказав, як ООН може допомогти 

в деокупації територій України 

Генеральна асамблея ООН є одним з основних 

майданчиків, на яких Україна може висловити 
протест щодо окупації частини сходу та 

півострова Крим. 

 

 

Британія засудила проведення Росією 

«виборів» в окупованому Криму ЗАЯВА  

Велика Британія засудила проведення 

"виборів" до Державної думи РФ в 

окупованому Криму. 
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Туреччина не визнала проведені в 

окупованому Криму вибори до Думи РФ 

Офіційна Анкара не визнає проведені в 
тимчасово окупованому Криму вибори в 

Державну думу Росії.

 

 

Польща засудила проведення РФ «виборів» 

в окупованому Криму та ОРДЛО 

МЗС Польщі вважає незаконним проведення 
російських "виборів" до Держдуми Росії в 

окупованому Криму та електронне 

голосування в ОРДЛО, 

 

Зеленський поклав квіти до меморіалу «11 

вересня» у Нью-Йорку ФОТО 

Президент України Володимир Зеленський у 

Нью-Йорку поклав квіти до меморіалу «11 

вересня».

 

Три роки тюрми для українця за участь у 

протестах в Білорусі: Київ назвав вирок 

протиправним 

Засудження білоруським судом громадянина 

України Михайла Ференця до 3 років 
позбавлення волі у Міністерстві закордонних 

справ розцінюють як протиправним проявом 

антиукраїнських дій.
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УКРАЇНА  

 

Уряд представить у Раді проєкт бюджету-

2022 

Міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні 
Верховної Ради у вівторок представить проєкт 

закону 6000 "Про Державний бюджет України 

на 2022 рік".

 

 

Нацбанк встановив курс на рівні 26,71 

гривні за долар 

Національний банк України на вівторок, 21 
вересня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,7072 грн за долар.  

 

 

Нацбанк відкриє у Києві освітній центр 

«Музей грошей» 

Національний банк відкриє на Контрактовій 

площі в Києві сучасний інтерактивний 

Освітній центр "Музей грошей".

 

 

Ляшко допускає обов'язкову COVID-

вакцинацію в Україні ВІДЕО 

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор 

Ляшко заявив, що ймовірність введення в 

Україні обов'язкової вакцинації від 

коронавірусу є.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319059-urad-predstavit-u-radi-proekt-budzetu2022.html
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В Україні виявили 5 159 нових випадків 

коронавірусу 

За добу 20 вересня в Україні зафіксовано 5 159 
нових підтверджених випадків COVID-19 (з 

них дітей – 463, медпрацівників – 129).

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу п'ять разів порушили 

«тишу» у зоні ООС, поранений український 

військовий 

Збройні формування Російської Федерації 

активізували бойові дії, 5 разів порушивши 

режим припинення вогню, з них 1 раз 
із застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.

 

 

ОБСЄ за вихідні нарахувала понад 300 

порушень «тиші» на сході України 

Організація з безпеки і співробітництва в 

Європі зафіксувала у вихідні дні понад 300 

порушень припинення вогню на сході України.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 вересня: народний календар і 

астровісник 

Зірки не радять проводити важливі переговори 

або укладати угоди
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На BookForum назвали 100 знакових 

романів і повістей українською мовою 

Український ПЕН та онлайн-медіа The 
Ukrainians презентували в межах 28-го 

BookForum у Львові новий спільний 

спецпроєкт "Від Куліша до сьогодення: 100 

 

Ткаченко запрошує оглянути 

екоскульптуру «Київський кит» на 

території ВДНГ 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко запрошує українців 

помилуватися екологічною скульптурою 
“Київський кит” на території Національного 

експоцентру України (ВДНГ). 

 

Названі найбезпечніші міста світу РЕЙТИНГ  

Індекс безпечних міст Economist Intelligence 

Unit (SCI), який порівнює міста за напрямками 

цифрової безпеки, безпеки для здоров'я, 

безпеки інфраструктури, 

 

Херсонський аеропорт закрився на 

реконструкцію 

Аеропорт «Херсон» закрився на 

реконструкцію.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3318971-na-bookforum-nazvali-100-znakovih-romaniv-i-povistej-ukrainskou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3319019-tkacenko-zaprosue-oglanuti-ekoskulpturu-kiivskij-kit-na-teritorii-vdng.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3319019-tkacenko-zaprosue-oglanuti-ekoskulpturu-kiivskij-kit-na-teritorii-vdng.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3319019-tkacenko-zaprosue-oglanuti-ekoskulpturu-kiivskij-kit-na-teritorii-vdng.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3319019-tkacenko-zaprosue-oglanuti-ekoskulpturu-kiivskij-kit-na-teritorii-vdng.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318969-opriludnili-svizij-rejting-najbezpecnisih-mist-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318969-opriludnili-svizij-rejting-najbezpecnisih-mist-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3318977-hersonskij-aeroport-zakrivsa-na-rekonstrukciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3318977-hersonskij-aeroport-zakrivsa-na-rekonstrukciu.html


 

Мінцифра створила освітній серіал, що 

допоможе озелененню аеропортів 

Міністерство цифрової трансформації 
створило освітній серіал, який допоможе 

озелененню аеропортів України.

 

21 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, за рішенням ООН, відзначається 

Міжнародний день миру  

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319043-mincifra-stvorila-osvitnij-serial-so-dopomoze-ozelenennu-aeroportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319043-mincifra-stvorila-osvitnij-serial-so-dopomoze-ozelenennu-aeroportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318800-21-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318800-21-veresna-pamatni-dati.html

