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ТОП 

 

Зеленський провів переговори з генсеком та 

головою Генасамблеї ООН 

Президент Володимир Зеленський зустрівся з 

генеральним секретарем ООН Антоніу 

Гутеррешем, а також із новообраним головою 

ГА ООН Абдулою Шахідом.

 

 

Україна хоче почути, чому ООН не була 

представлена на саміті Кримської 

платформи - Кулеба 

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з 

генеральним секретарем ООН Антоніу 
Гутеррешем порушив питання: чому ця 

організація не була 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319699-zelenskij-proviv-peregovori-z-gensekom-ta-golovou-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319699-zelenskij-proviv-peregovori-z-gensekom-ta-golovou-genasamblei-oon.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319734-ukraina-hoce-pocuti-comu-oon-ne-bula-predstavlena-na-samiti-krimskoi-platformi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319734-ukraina-hoce-pocuti-comu-oon-ne-bula-predstavlena-na-samiti-krimskoi-platformi-kuleba.html


 

Вибори в РФ показали, що Путін усе більше 

боїться втратити владу – Гельсінська 

комісія США ЗАЯВА  

Гельсінська комісія США, до якої належать 

впливові сенатори, конгресмени та члени 

адміністрації, заявляє про масштабні 

фальсифікації з боку влади Росії на останніх 

виборах Держдуми. 

 

Нерівномірний розподіл вакцин шкодить 

відновленню світової економіки – ОЕСР 

Глобальне відновлення економіки після 

пандемії нарешті почалося, але на цей процес 
негативно впливає нерівномірний розподіл 

вакцин серед країн світу.

 

 

В індійському порту вилучили майже три 

тонни героїну 

Співробітники індійської розвідки з питань 

боротьби з контрабандою вилучили майже три 
тонни героїну на суму близько 2,7 мільярда 

доларів у порту в штаті Гуджарат.

 

 

Казахстан відмовиться від російського 

телефонного коду 

Казахстан з 2023 року планує перейти на 
власний міжнародний телефонний код, 

відмовившись від російського.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319728-vibori-v-rf-pokazali-so-putin-use-bilse-boitsa-vtratiti-vladu-gelsinska-komisia-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319728-vibori-v-rf-pokazali-so-putin-use-bilse-boitsa-vtratiti-vladu-gelsinska-komisia-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319728-vibori-v-rf-pokazali-so-putin-use-bilse-boitsa-vtratiti-vladu-gelsinska-komisia-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319728-vibori-v-rf-pokazali-so-putin-use-bilse-boitsa-vtratiti-vladu-gelsinska-komisia-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319691-nerivnomirnij-rozpodil-vakcin-skodit-vidnovlennu-svitovoi-ekonomiki-oesr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319691-nerivnomirnij-rozpodil-vakcin-skodit-vidnovlennu-svitovoi-ekonomiki-oesr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319677-v-indijskomu-portu-vilucili-majze-tri-tonni-geroinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319677-v-indijskomu-portu-vilucili-majze-tri-tonni-geroinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319670-kazahstan-vidmovitsa-vid-rosijskogo-telefonnogo-kodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319670-kazahstan-vidmovitsa-vid-rosijskogo-telefonnogo-kodu.html


 

Китай обіцяє передати іншим країнам понад 

2 мільярди доз COVID-вакцин 

Китай планує ще до кінця року надати іншим 
країнам 2 млрд доз вакцин проти коронавірусу 

та $3 млрд у найближчі роки на подолання 

наслідків пандемії.

 

СВІТ 

 

Партнерство із сильною Європою відповідає 

інтересам США – єврокомісар 

У світі, де посилюється глобальна конкуренція 
на тлі боротьби з COVID-19, інтересам 

Америки найповнішою мірою відповідає 

партнерство із сильною та

 

 

Запуск Nord Stream 2 демонструє байдужість 

Європи до безпеки України - Дуда 

Завершення будівництва російського 

газопроводу Nord Stream 2 демонструє 

байдужість Європи до боротьби, яку веде 

Україна за збереження своєї 

 

Джонсон не планує «скасовувати» у 

Британії Різдво через COVID-19 

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон 
вважає дуже малоймовірним запровадження 

серйозних карантинних обмежень на Різдво, як 

це було торік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319708-kitaj-obicae-peredati-insim-krainam-ponad-2-milardi-doz-covidvakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319708-kitaj-obicae-peredati-insim-krainam-ponad-2-milardi-doz-covidvakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319705-partnerstvo-iz-silnou-evropou-vidpovidae-interesam-ssa-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319705-partnerstvo-iz-silnou-evropou-vidpovidae-interesam-ssa-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319732-zapusk-nord-stream-2-demonstrue-bajduzist-evropi-do-bezpeki-ukraini-duda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319732-zapusk-nord-stream-2-demonstrue-bajduzist-evropi-do-bezpeki-ukraini-duda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319701-dzonson-ne-zbiraetsa-skasovuvati-u-britanii-rizdvo-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319701-dzonson-ne-zbiraetsa-skasovuvati-u-britanii-rizdvo-cerez-covid19.html


 

Киргизстан готовий прийняти евакуйовані з 

Афганістану установи ООН 

Киргизстан запропонував тимчасово 
розмістити в Бішкеку установи ООН, які 

евакуюються з Афганістану. 

 

Міжнародні організації закликають 

розслідувати смерть мігрантів на кордоні 

Польщі й Білорусі 

Міжнародна організація з міграції (МОМ) та 
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ 

ООН) засмучені смертю чотирьох осіб біля 

кордону між Польщею та Білоруссю.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Науседа в ООН: Політику невизнання 

окупації Криму потрібно зміцнити 

На міжнародному рівні потрібно зміцнити 

політику невизнання окупації Росією 

Кримського півострова.

 

 

Зеленський зустрівся з президенткою 

Єврокомісії та американськими 

інвесторами 

Президент України Володимир Зеленський 

зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою 

фон дер Ляєн, а також з американськими 

інвесторами.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319683-kirgizstan-gotovij-prijnati-evakujovani-z-afganistanu-ustanovi-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319683-kirgizstan-gotovij-prijnati-evakujovani-z-afganistanu-ustanovi-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319695-miznarodni-organizacii-zaklikaut-rozsliduvati-smert-migrantiv-na-kordoni-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319695-miznarodni-organizacii-zaklikaut-rozsliduvati-smert-migrantiv-na-kordoni-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319695-miznarodni-organizacii-zaklikaut-rozsliduvati-smert-migrantiv-na-kordoni-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319695-miznarodni-organizacii-zaklikaut-rozsliduvati-smert-migrantiv-na-kordoni-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319679-nauseda-v-oon-politiku-neviznanna-okupacii-krimu-potribno-zmicniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319679-nauseda-v-oon-politiku-neviznanna-okupacii-krimu-potribno-zmicniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319672-zelenskij-obgovoriv-iz-fon-der-laen-pidgotovku-do-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319672-zelenskij-obgovoriv-iz-fon-der-laen-pidgotovku-do-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319672-zelenskij-obgovoriv-iz-fon-der-laen-pidgotovku-do-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319672-zelenskij-obgovoriv-iz-fon-der-laen-pidgotovku-do-samitu-ukrainaes.html


 

Зеленський говоритиме з Джонсоном про 

розвиток українського флоту 

Президент України Володимир Зеленський на 
переговорах з прем’єр-міністром Великої 

Британії Борисом Джонсоном, яка має 

відбутися в середу ввечері, 

 

 

Зеленський зустрівся з Ердоганом: говорили 

про кримських політв'язнів та ЗВТ 

Володимир Зеленський на зустрічі з Реджепом 

Тайїпом Ердоганом обговорив питання 
допомоги, яку може надати Туреччина у 

визволенні затриманих окупантами кримських 

активістів, зокрема Нарімана Джелялова. 

 

Президентка Словаччини звернула увагу на 

порушення прав людини в окупованому 

Криму 

Міжнародна спільнота має зробити все 

можливе, аби гарантувати людям у багатьох 
регіонах світу, зокрема в окупованому Криму, 

основні права, серед яких - права на свободу 

слова і свободу зібрань.

 

 

«Вибори» на окупованих територіях 

Україна зафіксувала як злочин Росії – 

Кулеба 

Провівши вибори в Державну думу на 

окупованих тераріях, Росія як держава-окупант 

грубо порушила міжнародне право. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319741-zelenskij-govoritime-z-dzonsonom-pro-rozvitok-ukrainskogo-flotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319741-zelenskij-govoritime-z-dzonsonom-pro-rozvitok-ukrainskogo-flotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319714-zelenskij-zustrivsa-z-erdoganom-govorili-pro-krimskih-politvazniv-ta-zvt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319714-zelenskij-zustrivsa-z-erdoganom-govorili-pro-krimskih-politvazniv-ta-zvt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319662-prezidentka-slovaccini-zvernula-uvagu-na-porusenna-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319662-prezidentka-slovaccini-zvernula-uvagu-na-porusenna-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319662-prezidentka-slovaccini-zvernula-uvagu-na-porusenna-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319662-prezidentka-slovaccini-zvernula-uvagu-na-porusenna-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319743-vibori-na-okupovanih-teritoriah-ukraina-zafiksuvala-ak-zlocin-rosii-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319743-vibori-na-okupovanih-teritoriah-ukraina-zafiksuvala-ak-zlocin-rosii-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319743-vibori-na-okupovanih-teritoriah-ukraina-zafiksuvala-ak-zlocin-rosii-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319743-vibori-na-okupovanih-teritoriah-ukraina-zafiksuvala-ak-zlocin-rosii-kuleba.html


 

Латвія в ООН закликала світ підтримувати 

Україну 

Продовження військової агресії Росії вимагає 
від міжнародної спільноти підтримувати 

Україну.

 

 

Зеленський запевнив діаспору США: 

Обов’язково реалізуємо ідею подвійного 

громадянства 

Президент Володимир Зеленський запевнив 

американців українського походження, що 

реалізує ідею подвійного громадянства.

 

УКРАЇНА  

 

Вибори у Харкові: ексмер Добкін і Немічев з 

«Нацкорпусу» подали документи до ТВК 

Екскерівник Харківської ОДА, колишній 

міський голова Харкова Михайло Добкін подав 

документи на реєстрацію кандидатом у мери 

міста на позачергових виборах.

 

 

«Суд» у Криму знову відмовився видати 

тіло убитого силовиками Рахімова 

"Суд" в окупованому Криму проігнорував 

апеляційну скаргу на рішення про відмову 

видати родичам тіло Набі Рахімова, вбитого 

силовиками під час слідчих дій. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319736-latvia-v-oon-zaklikala-svit-pidtrimuvati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319736-latvia-v-oon-zaklikala-svit-pidtrimuvati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319724-zelenskij-zapevniv-diasporu-ssa-obovazkovo-realizuemo-ideu-podvijnogo-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319724-zelenskij-zapevniv-diasporu-ssa-obovazkovo-realizuemo-ideu-podvijnogo-gromadanstva.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319697-vibori-mera-harkova-dokumenti-na-reestraciu-podali-eksmer-dobkin-i-nemicev-z-nackorpusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319697-vibori-mera-harkova-dokumenti-na-reestraciu-podali-eksmer-dobkin-i-nemicev-z-nackorpusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319686-sud-u-krimu-znovu-vidmovivsa-vidati-tilo-ubitogo-silovikami-rahimova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319686-sud-u-krimu-znovu-vidmovivsa-vidati-tilo-ubitogo-silovikami-rahimova.html


 

На Закарпатті чистять від сміття русло 

річки Боржава 

На Закарпатті рятувальники та працівники 
водного господарства чистять від сміттєвих 

заторів русло річки Боржава, роботи 

триватимуть близько двох тижнів.

 

 

СБУ «накрила» ділків, які підробляли 

COVID-документи для заробітчан 

СБУ викрила на Буковині злочинну групу, яка 
налагодила підробку і збут документів, 

необхідних для безперешкодного перетину 

кордону в умовах пандемії COVID-19.

 

 

Пожежа в Чугуєві: директор школи ще 

влітку отримав припис щодо пожежної 

безпеки 

На Харківщині на керівника Чугуївського 

ліцею №2, де ввечері 19 вересня сталася велика 
пожежа, працівники ДСНС іще влітку склали 

припис за невиконання вимог пожежної 

безпеки.

 

 

Нацбанк встановив курс гривні на рівні 

26,71 

Національний банк України на середу, 22 

вересня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,7081 грн за долар.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319687-na-zakarpatti-cistat-vid-smitta-ruslo-ricki-borzava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319687-na-zakarpatti-cistat-vid-smitta-ruslo-ricki-borzava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319730-sbu-nakrila-dilkiv-aki-pidroblali-coviddokumenti-dla-zarobitcan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319730-sbu-nakrila-dilkiv-aki-pidroblali-coviddokumenti-dla-zarobitcan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319745-pozeza-v-cuguevi-direktor-skoli-se-vlitku-otrimav-pripis-sodo-pozeznoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319745-pozeza-v-cuguevi-direktor-skoli-se-vlitku-otrimav-pripis-sodo-pozeznoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319745-pozeza-v-cuguevi-direktor-skoli-se-vlitku-otrimav-pripis-sodo-pozeznoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319745-pozeza-v-cuguevi-direktor-skoli-se-vlitku-otrimav-pripis-sodo-pozeznoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319749-nacbank-vstanoviv-kurs-grivni-na-rivni-2671.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319749-nacbank-vstanoviv-kurs-grivni-na-rivni-2671.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу чотири рази порушили 

«тишу» у зоні ООС 

Протягом минулої доби, 21 вересня, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил бойовики 

обстріляли позиції українських захисників, 

чотири рази

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні надлишок сил найкраще спрямувати 

у творче русло 

 

В Австрії зимовий туризм для COVID-

вакцинованих буде майже без обмежень 

В Австрії зимовий туристичний сезон 2020-

2021 рр. буде, але допуск до ресторанів, 
готелів та на канатні дороги буде за умови 

носіння FFP-маски та пред’явлення довідки 

про вакцинацію чи одужання, або ж 

негативного

 

 

Мер Франківська обіцяє ₴1 мільйон закладу 

освіти, який першим вакцинує всіх 

працівників 

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків 

пообіцяв 1 млн грн на розвиток 

інфраструктури тому закладу освіти, який 

першим забезпечить на 100% вакцинацію 

працівників від коронавірусу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3319738-okupanti-za-dobu-cotiri-razi-porusili-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3319738-okupanti-za-dobu-cotiri-razi-porusili-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3318957-22-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3318957-22-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3319681-v-avstrii-zimovij-turizm-dla-covidvakcinovanih-bude-majze-bez-obmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3319681-v-avstrii-zimovij-turizm-dla-covidvakcinovanih-bude-majze-bez-obmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319720-mer-frankivska-obicae-miljon-zakladu-osviti-akij-persim-vakcinue-vsih-pracivnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319720-mer-frankivska-obicae-miljon-zakladu-osviti-akij-persim-vakcinue-vsih-pracivnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319720-mer-frankivska-obicae-miljon-zakladu-osviti-akij-persim-vakcinue-vsih-pracivnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319720-mer-frankivska-obicae-miljon-zakladu-osviti-akij-persim-vakcinue-vsih-pracivnikiv.html


 

Ветерани з Чернігова стали чемпіонами 

світу на міжнародних Іграх воїнів у Штатах 

Ветерани війни на сході України Владислав 
Шатіло й Олександр Гавриленко з Чернігова 

здобули золоті нагороди на перших 

віртуальних міжнародних Іграх воїнів у США, 

ставши чемпіонами світу з пауерліфтингу. 

 

22 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні у багатьох містах світу проводиться 

Всесвітній день без автомобіля

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319716-veterani-z-cernigova-stali-cempionami-svitu-na-miznarodnih-igrah-voiniv-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319716-veterani-z-cernigova-stali-cempionami-svitu-na-miznarodnih-igrah-voiniv-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319164-22-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319164-22-veresna-pamatni-dati.html

