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ТОП 

 

Промова Зеленського в ООН ВІДЕО 

Президент України Володимир Зеленський 
виступив із промовою на сесії Генеральної 

Асамблеї ООН. 

 

 

У «Слузі народу» замах на Шефіра 

пов’язують із супротивом корупційної 

системи ЕКСКЛЮЗИВ 

У парламентській фракції «Слуга народу» 

замах на першого помічника Президента 

Сергія Шефіра, автомобіль якого сьогодні 

обстріляли на Київщині,

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320454-zelenskij-vistupae-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320454-zelenskij-vistupae-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320398-u-sluzi-narodu-zamah-na-sefira-povazuut-iz-suprotivom-korupcijnoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320398-u-sluzi-narodu-zamah-na-sefira-povazuut-iz-suprotivom-korupcijnoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320398-u-sluzi-narodu-zamah-na-sefira-povazuut-iz-suprotivom-korupcijnoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320398-u-sluzi-narodu-zamah-na-sefira-povazuut-iz-suprotivom-korupcijnoi-sistemi.html


 

Україна має право сказати: хочемо 

«оживити» ООН - Президент 

Президент України Володимир Зеленський, 
виступаючи на 76-й сесії Генеральної Асамблеї 

ООН, закликав «оживити» цю організацію  та 

її статут.

 

 

Кулеба - про шлях України до НАТО: 

Процес розтягнувся непристойно довго 

Україна не має розуміння, коли отримає ПДЧ в 

НАТО, її євроатлантична інтеграція 

розтягнулася на непристойно довго. 

 

 

«Український мартиролог ХХ» поповнився 

даними про 1470 репресованих 

До бази даних «Український мартиролог XX 

ст.» додали картки з інформацією ще про 1470 

жертв репресій в Україні, у тому числі 11 

фотодокументів. 

 

«Шахтар» переміг «Динамо» і виграв 

Суперкубок України 

«Гірники» виграли Суперкубок України з 

футболу вдев’яте у своїй історії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320491-ukraina-mae-pravo-skazati-hocemo-oziviti-oon-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320491-ukraina-mae-pravo-skazati-hocemo-oziviti-oon-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320404-kuleba-pro-slah-ukraini-do-nato-proces-roztagnuvsa-nepristojno-dovgo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320404-kuleba-pro-slah-ukraini-do-nato-proces-roztagnuvsa-nepristojno-dovgo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320512-ukrainskij-martirolog-hh-popovnivsa-danimi-pro-1470-represovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320512-ukrainskij-martirolog-hh-popovnivsa-danimi-pro-1470-represovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3320433-sahtar-peremig-dinamo-i-vigrav-superkubok-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3320433-sahtar-peremig-dinamo-i-vigrav-superkubok-ukraini.html


 

У світі зафіксували понад 230,8 мільйона 

випадків коронавірусу 

У світі станом на ранок 23 вересня зафіксовано 
230 881 354 випадки зараження коронавірусом, 

зокрема 4 732 838 летальних, одужали вже 207 

581 733 особи.

 

СВІТ 

 

Байден і Макрон домовилися про зустріч у 

жовтні – Білий дім 

Президенти США і Франції Джо Байден та 
Еммануель Макрон домовилися про 

започаткування поглиблених консультацій з 

метою зближення та запланували провести 

особисту зустріч у жовтні цього року в Європі. 

 

Президента Чехії виписали з лікарні 

Президента Чехії Мілоша Земана виписали з 

лікарні, де він провів 9 днів. 

 

Аргентина закупить винищувачів більш як 

на $600 мільйонів 

Для захисту свого повітряного простору 

Аргентина планує придбати багатоцільові 

винищувачі на загальну суму 664 мільйони 

доларів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320507-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2308-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320507-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2308-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320408-bajden-i-makron-domovilisa-pro-zustric-u-zovtni-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320408-bajden-i-makron-domovilisa-pro-zustric-u-zovtni-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320430-prezidenta-cehii-vipisali-z-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320430-prezidenta-cehii-vipisali-z-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320443-argentina-zakupit-vinisuvaciv-bils-ak-na-600-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320443-argentina-zakupit-vinisuvaciv-bils-ak-na-600-miljoniv.html


 

Молдова в ООН закликала Росію вивести 

війська з Придністров'я 

Молдова вимагає від Росії вивести війська, 
озброєння та боєприпаси з території 

Придністровського регіону республіки. 

 

Штати і ЄС посилять співпрацю для 

постачання COVID-вакцин іншим країнам 
ЗАЯВА  

Сполучені Штати і Європейський Союз 

домовились активізувати зусилля у 
виробництві й постачанні вакцин проти 

коронавірусу до країн, які їх найбільше 

потребують.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ООН має реагувати на роздачу Росією 

паспортів на окупованих територіях - 

Зеленський 

Президент Зеленський вважає, що ООН має 
прореагувати на роздачу Росією паспортів та 

проведення виборів на окупованих територіях 

України.  

 

Україна сподівається на збільшення 

допомоги США до $1 мільярда – Кулеба 

Україна активно працює над тим, щоб 

фінансова допомога США нашій країні у 

найближчі роки досягла 1 млрд доларів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320420-moldova-v-oon-zaklikala-rosiu-vivesti-vijska-z-pridnistrova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320420-moldova-v-oon-zaklikala-rosiu-vivesti-vijska-z-pridnistrova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320426-stati-i-es-posilat-spivpracu-dla-postacanna-covidvakcin-insim-krainam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320426-stati-i-es-posilat-spivpracu-dla-postacanna-covidvakcin-insim-krainam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320426-stati-i-es-posilat-spivpracu-dla-postacanna-covidvakcin-insim-krainam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320426-stati-i-es-posilat-spivpracu-dla-postacanna-covidvakcin-insim-krainam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320474-oon-mae-reaguvati-na-rozdacu-rosieu-pasportiv-na-okupovanih-teritoriah-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320474-oon-mae-reaguvati-na-rozdacu-rosieu-pasportiv-na-okupovanih-teritoriah-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320474-oon-mae-reaguvati-na-rozdacu-rosieu-pasportiv-na-okupovanih-teritoriah-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320474-oon-mae-reaguvati-na-rozdacu-rosieu-pasportiv-na-okupovanih-teritoriah-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320414-ukraina-spodivaetsa-na-zbilsenna-dopomogi-ssa-do-1-milarda-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320414-ukraina-spodivaetsa-na-zbilsenna-dopomogi-ssa-do-1-milarda-kuleba.html


 

Президентка Естонії: Україна може 

розраховувати на нашу тверду підтримку 

Естонія закликає світову спільноту не забувати 
про російську окупацію Криму та агресію на 

сході України. 

 

 

Мінські угоди є основою для вирішення 

конфлікту на сході України - президент 

Болгарії 

Болгарія закликає до врегулювання конфлікту 
на сході України на основі повного виконання 

Мінських домовленостей. 

 

Україна усвідомлює небезпеки інтеграції 

Білорусі та РФ – Кулеба 

Україна дуже чітко усвідомлює всі небезпеки 

щодо інтеграційного процесу Білорусі та Росії, 

однак поки що не порушувала це питання на 

зустрічах в межах Генасамблеї ООН.

 

 

Джелялову висунули нове обвинувачення - 

адвокат 

Незаконно арештованому в окупованому 

Криму першому заступнику голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Наріману 

Джелялову пред'явлено нове обвинувачення

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320503-prezidentka-estonii-ukraina-moze-rozrahovuvati-na-nasu-tverdu-pidtrimku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320503-prezidentka-estonii-ukraina-moze-rozrahovuvati-na-nasu-tverdu-pidtrimku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320471-minski-ugodi-e-osnovou-dla-virisenna-konfliktu-na-shodi-ukraini-prezident-bolgarii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320471-minski-ugodi-e-osnovou-dla-virisenna-konfliktu-na-shodi-ukraini-prezident-bolgarii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320471-minski-ugodi-e-osnovou-dla-virisenna-konfliktu-na-shodi-ukraini-prezident-bolgarii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320471-minski-ugodi-e-osnovou-dla-virisenna-konfliktu-na-shodi-ukraini-prezident-bolgarii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320435-ukraina-usvidomlue-nebezpeki-integracii-bilorusi-ta-rf-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320435-ukraina-usvidomlue-nebezpeki-integracii-bilorusi-ta-rf-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3320429-dzelalovu-visunuli-nove-obvinuvacenna-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3320429-dzelalovu-visunuli-nove-obvinuvacenna-advokat.html


 

На Rapid Trident-2021 українські підрозділи 

перевірять за стандартами НАТО ВІДЕО 

Підрозділи ЗСУ в рамках багатонаціональних 
українсько-американських військових навчань 

Rapid Trident-2021 складатимуть іспити на 

відповідність стандартам НАТО.

  

 

Україна обмежила ввезення продуктів з 

Беніну через грип птиці 

В Україні обмежено ввезення харчових 

продуктів із Беніну.

УКРАЇНА 

 

Рада розгляне у другому читанні 

«антиолігархічні» законопроєкти 

Верховна Рада на пленарному засіданні в 

четвер розгляне у другому читанні 

законопроєкти з "антиолігархічного" пакету. 

 

Рада може провести одне або два 

позачергових засідання до саміту Україна-

ЄС 

До проведення 23-го саміту Україна-ЄС, який 

запланований на 12 жовтня, можуть бути 

ініційовані одне або два позачергові засідання 

Верховної Ради для розгляду законопроєктів у 
сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320497-na-rapid-trident2021-ukrainski-pidrozdili-perevirat-za-standartami-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320497-na-rapid-trident2021-ukrainski-pidrozdili-perevirat-za-standartami-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320441-ukraina-obmezila-vvezenna-produktiv-z-beninu-cerez-grip-ptici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320441-ukraina-obmezila-vvezenna-produktiv-z-beninu-cerez-grip-ptici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320523-rada-rozglane-u-drugomu-citanni-antioligarhicni-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320523-rada-rozglane-u-drugomu-citanni-antioligarhicni-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320424-rada-moze-provesti-odne-abo-dva-pozacergovih-zasidanna-do-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320424-rada-moze-provesti-odne-abo-dva-pozacergovih-zasidanna-do-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320424-rada-moze-provesti-odne-abo-dva-pozacergovih-zasidanna-do-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320424-rada-moze-provesti-odne-abo-dva-pozacergovih-zasidanna-do-samitu-ukrainaes.html


 

Разумков: У мене немає світоглядних 

розбіжностей із колегами 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 
підкреслив, що не має світоглядних 

розбіжностей із колегами, але має позицію, яка 

ґрунтується на законах і Конституції України. 

 

 

«Суд» у Криму відхилив апеляцію на арешт 

імама Февзієва 

«Суд» в окупованому Криму відмовив в 

апеляційній скарзі на арешт імама Раїфа 
Февзієва, залишивши його під вартою до 12 

жовтня. 

 

 

Підозрюваного в корупції посадовця 

«Борисполя» звільнять - начальник 

Київської митниці 

Начальник Київської митниці Сергій Сілюк 

заявив, що підозрюваного в корупції посадовця 

митного посту «Бориспіль» буде звільнено. 

 

В Україні з'явиться спецв'язниця, де 

ізолюють кримінальних «авторитетів» 

Уже наступного року в Україні може з'явитися 
спеціальна в'язниця, де ізолюють кримінальних 

"авторитетів" — так званих "злодіїв у законі".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320422-razumkov-u-mene-nemae-svitogladnih-rozbiznostej-iz-kolegami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320422-razumkov-u-mene-nemae-svitogladnih-rozbiznostej-iz-kolegami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3320501-sud-u-krimu-vidhiliv-apelaciu-na-arest-imama-fevzieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3320501-sud-u-krimu-vidhiliv-apelaciu-na-arest-imama-fevzieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320460-pidozruvanogo-v-korupcii-posadovca-borispola-zvilnat-nacalnik-kiivskoi-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320460-pidozruvanogo-v-korupcii-posadovca-borispola-zvilnat-nacalnik-kiivskoi-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320460-pidozruvanogo-v-korupcii-posadovca-borispola-zvilnat-nacalnik-kiivskoi-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320460-pidozruvanogo-v-korupcii-posadovca-borispola-zvilnat-nacalnik-kiivskoi-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320400-v-ukraini-zavitsa-specvaznica-de-izoluut-kriminalnih-avtoritetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320400-v-ukraini-zavitsa-specvaznica-de-izoluut-kriminalnih-avtoritetiv.html


 

Нацбанк встановив курс на рівні 26,67 

гривні за долар 

Національний банк України на четвер, 23 
вересня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,6714 грн за долар. 

 

 

В Україні виявили 7 866 нових випадків 

COVID-19 

За добу 22 вересня в Україні зафіксовано 7 866 
нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19 (з них дітей – 667, 

медпрацівників – 175).

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На сході України окупанти за добу 12 разів 

зривали «тишу», поранені двоє бійців ЗСУ 

Протягом минулої доби, 22 вересня, збройні 

формування Російської Федерації нарощували 

обстріли позицій українських захисників, 

12 разів порушивши

 

 

Спостерігачі ОБСЄ за добу нарахували 196 

порушень «тиші» ЗВІТ  

Місія ОБСЄ зафіксувала протягом вівторка, 21 

вересня, 117 порушень режиму припинення 

вогню в Донецькій області та 79 - на 

Луганщині.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320519-nacbank-vstanoviv-kurs-na-rivni-2667-grivni-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320519-nacbank-vstanoviv-kurs-na-rivni-2667-grivni-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320525-v-ukraini-viavili-7-866-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320525-v-ukraini-viavili-7-866-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320509-na-shodi-ukraini-okupanti-za-dobu-12-raziv-zrivali-tisu-poraneni-dvoe-bijciv-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320509-na-shodi-ukraini-okupanti-za-dobu-12-raziv-zrivali-tisu-poraneni-dvoe-bijciv-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320480-sposterigaci-obse-za-dobu-narahuvali-196-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320480-sposterigaci-obse-za-dobu-narahuvali-196-porusen-tisi.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

23 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні ідеальний день для творчості та 

романтичних стосунків 

 

Назвали дату виходу третьої частини 

«Фантастичних звірів» ВІДЕО  

«Фантастичні звірі: Секрети Дамблдора» - 

третя частина цього кіноциклу – вийде на 

екрани 15 квітня наступного року.

 

 

У Штатах офіційно рекомендували 

«бустерну» дозу Pfizer для уразливих 

категорій 

Управління з контролю за якістю продуктів та 
ліків США (FDA) внесло зміни до дозволу на 

екстрене використання вакцини від 

Pfizer/BioNTech, схваливши застосування 

третьої дози. 

 

 

На Одещині школяр помстився за 

цькування: підпалив церкву ФОТО 

Поліція з'ясовує обставини підпалу церкви на 

Одещині, в якому підозрюють 12-річного 

школяра - підліток пояснив, що хотів у такий 

спосіб помститися одноліткові за цькування. 
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У NASA змогли перетворити космічні фото 

на музику ВІДЕО  

Вчені з NASA в рамках одного зі своїх 
унікальних проєктів зуміли перетворити 

зображення зірок, зібрані телескопами, на 

приємну музику.

 

 

Студентське та короткометражне кіно, відео 

і реклама: програма «КІНОКО» 

Четвертий фестиваль кінооператорського 
мистецтва «КІНОКО», що відбудеться 1 - 5 

жовтня у київському Будинку кіно, оголосив 

конкурсну програму. 

 

23 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, за ініціативою ООН, відзначається 

Міжнародний день жестових мов
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