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ТОП 

 

Україна в ОБСЄ: Голосування на 

окупованих територіях делегітимізує вибори 

Держдуми 

Залучення до голосування на виборах 

Держдуми РФ громадян України, які живуть у 

тимчасово окупованому Криму та ОРДЛО, є 
порушенням зобов’язань Росії в рамках ОБСЄ 

та ставить під сумнів легітимність цих виборів.

 

 

До Києва прибув літак з евакуйованими з 

Афганістану українцями 

До Києва прибув літак з евакуйованими з 

Афганістану 96 громадянами України та інших 

країн, зокрема студентами, на прохання 

Ватикану.
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Nord Stream 2 зупинять, якщо Росія 

зловживатиме ним - кандидат у канцлери 

ФРН 

Німеччина негайно зупинить газопровід Nord 

Stream 2, якщо Росія не буде дотримуватися 

геополітичних гарантій стосовно України.

 

 

У світі – понад 231,3 мільйона випадків 

COVID-19 

Кількість випадків зараження коронавірусом у 

світі перевищила 231,39 мільйона.

 

 

В Україні виявили 9 058 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні минулої доби підтверджено 9058 

випадків зараження коронавірусом, 

зареєстровано 140 летальних випадків.

 

СВІТ 

 

Австрія в ООН закликала світ відмовитися 

від роботів-убивць 

Міжнародна спільнота повинна рішуче 

виступити проти розробки та застосування 

повністю автономних збройних систем. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3321192-nord-stream-2-zupinat-akso-rosia-zlovzivatime-nim-kandidat-u-kancleri-frn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3321192-nord-stream-2-zupinat-akso-rosia-zlovzivatime-nim-kandidat-u-kancleri-frn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3321192-nord-stream-2-zupinat-akso-rosia-zlovzivatime-nim-kandidat-u-kancleri-frn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3321221-u-sviti-ponad-2313-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3321221-u-sviti-ponad-2313-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3321228-v-ukraini-viavili-9-058-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3321228-v-ukraini-viavili-9-058-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3321210-avstria-v-oon-zaklikala-svit-vidmovitisa-vid-robotivubivc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3321210-avstria-v-oon-zaklikala-svit-vidmovitisa-vid-robotivubivc.html


 

Португалія з 1 жовтня скасовує майже всі 

карантинні обмеження 

Уряд Португалії ухвалив рішення скасувати 
більшість чинних в країні карантинних 

обмежень.

 

 

Хорватія не каратиме своїх генералів, яких 

Боснія звинувачує у воєнних злочинах 

Уряд Хорватії відхилив запит Боснії і 
Герцеговини щодо кримінального 

переслідування за воєнні злочини генералів, 

які 1995 року керували військово-

поліцейською операцією «Блискавка». 

 

Суд в Індії дозволив жінкам вступати до 

елітної військової академії 

Верховний суд Індії дозволив жінкам уже 

цьогоріч вступати до Національної академії 
оборони - попри прохання уряду відкласти це 

рішення.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Щирість і пристрасність: західні дипломати 

оцінили виступ Зеленського в ООН 

Постійний представник Канади при ООН Боб 
Рей назвав виступ Президента Володимира 

Зеленського на 76-й сесії Генасамблеї ООН 

щирим і відвертим.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3321162-portugalia-z-1-zovtna-skasovue-majze-vsi-karantinni-obmezenna.html
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Україна закликає ОБСЄ звернути увагу на 

обмеження руху через адмінмежу з Кримом 

Україна закликає Спеціальну моніторингову 
місію ОБСЄ приділити увагу питанню свободи 

пересування через адміністративну межу з 

Кримом.

 

 

Проєкт синхронізації енергосистем України 

та Європи має дуже добрі показники - 

Галущенко 

Синхронізація української енергосистеми з 

європейською мережею ENTSO-E сприятиме 

енергетичній стабільності на континенті.

 

УКРАЇНА 

 

Замах на Шефіра: у МВС назвали основну 

версію, до якої схиляється слідство 

Основна версія, до якої схиляється слідство у 

справі замаху на Сергія Шефіра, полягає в 

тому, що замовники намагалися створити 

атмосферу небезпеки для Президента України.  

 

 

Геращенко - про стан водія Шефіра: 

Потрібні місяці на відновлення 

Пораненому внаслідок замаху водію першого 
помічника Президента Сергія Шефіра будуть 

потрібні місяці на одужання. 
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На вибори мера Харкова йдуть уже п’ятеро 

кандидатів 

Ще три претенденти на пост мера Харкова 

подали документи на реєстрацію.

 

 

Малюська: Закон про олігархів не забороняє 

їм бути бенефіціарами ЗМІ 

Ухвалений Верховною Радою закон про 
олігархів по суті є антимонопольним законом, 

вважає глава Мін'юсту Денис Малюська. 

 

 

Глава Мін'юсту: Якщо Порошенко 

потрапить у реєстр олігархів, на нього 

чекають обмеження 

Якщо експрезидент Петро Порошенко 
потрапить у реєстр олігархів, щодо нього буде 

застосована низка обмежень. 

 

 

Прикордонники на Луганщині затримали 

росіянку зі снайперським прицілом 

На пункті пропуску через кордон у Луганській 
області затримали росіянку, в якої виявили 

снайперський приціл, мисливські ножі та 

кайданки. 
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Поліція затримала львів'янина, якого 

роками розшукували за вбивство мера в 

Криму 

Поліція затримала у Львові чоловіка, якого 

розшукували за вбивство голови ради одного із 

селищ в АР Крим, скоєне 2013 року.

 

 

Кличко - про нову хвилю COVID-19: Ми 

готові до найгіршого сценарію 

Столичні лікарні забезпечені усім необхідним 
для роботи в умовах нової хвилі епідемії 

коронавірусу.

 

 

Нацбанк встановив курс гривні на рівні 

26,53 

Національний банк України на п’ятницю, 24 

вересня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,5272 грн за долар. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти п'ять разів зривали «тишу» у зоні 

ООС – стріляли з гранатометів 

Упродовж минулої доби, 23 вересня, збройні 

формування Російської Федерації в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 5 разів 

порушили режим

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3321170-policia-zatrimala-lvivanina-akogo-z-2013-roku-rozsukuvali-za-vbivstvo-mera-v-krimu.html
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СУСПІЛЬСТВО 

 

24 вересня: народний календар і 

астровісник 

Зірки обіцяють успіх у фінансових справах

 

Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубка 

України 

Жеребкування пар на цій стадії відбудеться 24 

вересня.

 

 

У Facebook змінюється топменеджер з 

технологій 

Головний директор з технологій компанії 

Facebook Inc Майк Шрепфер оголосив, що 

залишить цю посаду наступного року.

 

 

На Варшавський кінофест їдуть від України 

три фільми та анімаційна стрічка 

37-ий Варшавський кінофестиваль, який 
відбудеться 8 - 17 жовтня, оголосив учасників 

міжнародного конкурсу, два з яких 

представляють Україну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3320449-24-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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24 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1989 році, завершився І 

республіканський фестиваль української 
сучасної пісні та популярної музики «Червона 

рута»
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