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ТОП 

 

Соціал-демократи перемогли на виборах до 

німецького Бундестагу 

Соціал-демократична партія Німеччини 

виграла вибори до Бундестагу.

 

 

Україна розраховує на сприятливу коаліцію 

після виборів у ФРН - Кулеба 

Україна ще до виборів у Німеччині проводила 

системну роботу з усіма політичними силами 

ФРН і нині розраховує на формування коаліції, 
яка буде сприятливою для розвитку 

українсько-німецьких відносин. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322507-socialdemokrati-peremogli-na-viborah-do-nimeckogo-bundestagu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322507-socialdemokrati-peremogli-na-viborah-do-nimeckogo-bundestagu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3322456-ukraina-rozrahovue-na-spriatlivu-koaliciu-pisla-viboriv-u-frn-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3322456-ukraina-rozrahovue-na-spriatlivu-koaliciu-pisla-viboriv-u-frn-kuleba.html


 

Директор Pfizer переконаний, що світ може 

повернутися до нормального життя за рік 

Наступного року людство зможе повернутися 
до нормального життя, яким воно було до 

пандемії коронавірусу.

 

 

У світі зафіксували 232,6 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 27 вересня зафіксували 

232 602 292 випадки зараження коронавірусом. 

 

Усик повернувся в Україну після перемоги 

у бою з Джошуа ФОТО 

Український боксер Олександр Усик у дуже 

доброму гуморі повернувся до України після 

своєї перемоги у бою з британцем Ентоні 
Джошуа за 4 чемпіонські титули – WBA, WBO, 

IBF і IBO.

 

 

Християни східного обряду відзначають 

Воздвиження Хреста Господнього 

Християни східного обряду 27 вересня 

відзначають Воздвиження Чесного і 

Життєдайного Хреста Господнього.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322494-direktor-pfizer-perekonanij-so-svit-moze-povernutisa-do-normalnogo-zitta-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322494-direktor-pfizer-perekonanij-so-svit-moze-povernutisa-do-normalnogo-zitta-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322514-u-sviti-zafiksuvali-2326-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322514-u-sviti-zafiksuvali-2326-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3322492-usik-povernuvsa-v-ukrainu-pisla-peremogi-u-bou-z-dzosua.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3322492-usik-povernuvsa-v-ukrainu-pisla-peremogi-u-bou-z-dzosua.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3322470-hristiani-shidnogo-obradu-vidznacaut-vozdvizenna-hresta-gospodnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3322470-hristiani-shidnogo-obradu-vidznacaut-vozdvizenna-hresta-gospodnogo.html


СВІТ 

 

Вибори у Німеччині: хто боротиметься за 

«головування» в уряді та нові результати 

Консервативний блок ХДС/ХСС буде 
намагатися провести коаліційні переговори 

так, аби створити уряд, у якому став би 

старшим партнером. 

 

Туреччина хоче купити у РФ другу партію 

систем протиракетної оборони С-400 - 

Ердоган 

Туреччина досі має намір закупити другу 
партію російських систем протиповітряної 

оборони С-400, попри загрозу санкцій США. 

 

Талібан звинуватив Таджикистан у 

втручанні у внутрішні справи Афганістану 

Виконувач обов'язків заступника голови 

афганського уряду, сформованого талібами, 

Абдул Гані Барадар заявив, що Таджикистан 

втручається у внутрішні справи Афганістану. 

 

 

Турецькі підрозділи обстріляли російський 

вертоліт у Сирії – SOHR 

Турецькі підрозділи обстріляли російський 
вертоліт у Сирії, в сільській місцевості Аль-

Хасака. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322444-vibori-u-nimeccini-hto-borotimetsa-za-golovuvanna-v-uradi-ta-novi-rezultati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322444-vibori-u-nimeccini-hto-borotimetsa-za-golovuvanna-v-uradi-ta-novi-rezultati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322504-tureccina-hoce-kupiti-v-rf-drugu-partiu-sistem-protiraketnoi-oboroni-s400-erdogan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322504-tureccina-hoce-kupiti-v-rf-drugu-partiu-sistem-protiraketnoi-oboroni-s400-erdogan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322504-tureccina-hoce-kupiti-v-rf-drugu-partiu-sistem-protiraketnoi-oboroni-s400-erdogan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322504-tureccina-hoce-kupiti-v-rf-drugu-partiu-sistem-protiraketnoi-oboroni-s400-erdogan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322496-taliban-zvinuvativ-tadzikistan-u-vtrucanni-u-vnutrisni-spravi-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322496-taliban-zvinuvativ-tadzikistan-u-vtrucanni-u-vnutrisni-spravi-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322454-turecki-pidrozdili-obstrilali-rosijskij-vertolit-u-sirii-sohr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322454-turecki-pidrozdili-obstrilali-rosijskij-vertolit-u-sirii-sohr.html


 

Таліби заборонили перукарям голити 

бороди в одній з провінцій Афганістану 

У провінції Гільменд, що на півдні 
Афганістану, «Талібан» заборонив перукарям 

зголювати або стригти бороди. 

 

У іранському військовому дослідному 

центрі сталася пожежа - ЗМІ 

У одному із дослідних центрів Корпусу 

вартових ісламської революції в Ірані 

сталася пожежа.

 

 

Масштабний зсув ґрунту у Китаї: двоє 

загиблих, 12 зниклих 

Унаслідок масштабного зсуву ґрунту на 

південному сході Китаю загинули дві людини, 
ще дванадцятеро вважаються зниклими 

безвісти.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

РФ планує виділити на утримання 

окупованого сходу України понад ₽900 

мільярдів - ЗМІ 

Росія планує у 2022-2024 роках виділити на 

соціально-економічні потреби окупованої 

частини сходу України понад 900 мільярдів 

рублів (приблизно 330 мільярдів гривень). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322468-talibi-zaboronili-perukaram-strigti-borodi-v-odnij-z-provincij-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322468-talibi-zaboronili-perukaram-strigti-borodi-v-odnij-z-provincij-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322502-u-iranskomu-vijskovomu-doslidnomu-centri-trapilasa-pozeza-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322502-u-iranskomu-vijskovomu-doslidnomu-centri-trapilasa-pozeza-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322510-masstabnij-zsuv-gruntu-u-kitai-dvoe-zagiblih-12-zniklih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322510-masstabnij-zsuv-gruntu-u-kitai-dvoe-zagiblih-12-zniklih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3322466-rf-planue-vidiliti-na-utrimanna-okupovanogo-shodu-ukraini-ponad-900-milardiv-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3322466-rf-planue-vidiliti-na-utrimanna-okupovanogo-shodu-ukraini-ponad-900-milardiv-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3322466-rf-planue-vidiliti-na-utrimanna-okupovanogo-shodu-ukraini-ponad-900-milardiv-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3322466-rf-planue-vidiliti-na-utrimanna-okupovanogo-shodu-ukraini-ponad-900-milardiv-zmi.html


 

Посол Мельник прокоментував результати 

екзитполів на виборах у Німеччині 

Посол України у Німеччині Андрій Мельник 
висловив переконання, що Берлін продовжить 

підтримувати Київ після виборів до 

Бундестагу. 

 

На осінній сесії ПАРЄ обговорять 

переслідування корінних народів в 

окупованому Криму 

У Страсбурзі 27 вересня в очно-дистанційній 
формі стартує осіння сесія Парламентської 

асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 30 

вересня.

 

 

Литва передасть Україні військового 

спорядження на майже €680 тисяч 

Литва планує передати українській армії 

бронежилети та балістичні пояси на суму 

понад 677 тис. євро. 

 

Західних інвесторів цікавлять три блоки 

питань щодо бізнесклімату в Україні — 

Милованов 

Західні інвестори зазначають позитивні зміни в 

бізнескліматі України.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3322474-posol-melnik-prokomentuvav-rezultati-ekzitpoliv-na-viborah-u-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3322474-posol-melnik-prokomentuvav-rezultati-ekzitpoliv-na-viborah-u-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3322490-na-osinnij-sesii-pare-obgovorat-peresliduvanna-korinnih-narodiv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3322490-na-osinnij-sesii-pare-obgovorat-peresliduvanna-korinnih-narodiv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3322490-na-osinnij-sesii-pare-obgovorat-peresliduvanna-korinnih-narodiv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3322490-na-osinnij-sesii-pare-obgovorat-peresliduvanna-korinnih-narodiv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3322462-litva-peredast-ukraini-vijskovogo-sporadzenna-na-majze-680-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3322462-litva-peredast-ukraini-vijskovogo-sporadzenna-na-majze-680-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3322476-zahidnih-investoriv-cikavlat-tri-bloki-pitan-sodo-biznesklimatu-v-ukraini-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3322476-zahidnih-investoriv-cikavlat-tri-bloki-pitan-sodo-biznesklimatu-v-ukraini-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3322476-zahidnih-investoriv-cikavlat-tri-bloki-pitan-sodo-biznesklimatu-v-ukraini-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3322476-zahidnih-investoriv-cikavlat-tri-bloki-pitan-sodo-biznesklimatu-v-ukraini-milovanov.html


УКРАЇНА  

 

Тернопіль передав почесний статус 

«Молодіжна столиця України» місту Острог 

Тернопіль передав почесний статус 
"Молодіжна столиця України-2022" місту 

Острог Рівненської області.

 

 

У Кривому Розі поліція викрила у квартирі 

майнінгову ферму криптовалюти 

Співробітники Криворізького районного 
управління поліції провели санкціонований 

обшук та виявили майнінгову ферму 

криптовалюти, яку влаштував за власним 

місцем мешкання 32-річний криворіжець.

 

 

В Україні за добу - 3007 випадків 

коронавірусу 

За добу 26 вересня в Україні зафіксовано 3007 

нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19 (з них дітей – 286, 

медпрацівників – 32).

 

 

Нацбанк встановив курс на рівні 26,64 

гривні за долар 

Національний банк України на понеділок, 27 

вересня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,6422 грн за долар.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3322484-ternopil-peredav-pocesnij-status-molodizna-stolica-ukraini-mistu-ostrog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3322484-ternopil-peredav-pocesnij-status-molodizna-stolica-ukraini-mistu-ostrog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3322472-u-krivomu-rozi-policia-vikrila-u-kvartiri-majningovu-fermu-kriptovaluti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3322472-u-krivomu-rozi-policia-vikrila-u-kvartiri-majningovu-fermu-kriptovaluti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3322526-v-ukraini-za-dobu-3007-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3322526-v-ukraini-za-dobu-3007-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3322516-nacbank-vstanoviv-kurs-na-rivni-2664-grivni-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3322516-nacbank-vstanoviv-kurs-na-rivni-2664-grivni-za-dolar.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба у зоні ООС: окупанти шість разів 

зривали «тишу» 

Російсько-окупаційні війська 6 разів порушили 
режим припинення вогню, здійснивши 

прицільні обстріли позицій підрозділів 

Збройних Сил України.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні успішними будуть усілякі поїздки і 

подорожі

 

 

Мешканці Сан-Марино на референдумі 

підтримали легалізацію абортів 

Жителі Сан-Марино під час референдуму 26 

вересня підтримали легалізацію абортів. 

 

У Туреччині знову горять ліси 

У провінціях на півдні та заході Туреччини 

знову борються з лісовими пожежами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3322512-doba-u-zoni-oos-okupanti-sist-raziv-zrivali-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3322512-doba-u-zoni-oos-okupanti-sist-raziv-zrivali-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3322398-27-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3322398-27-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322478-meskanci-sanmarino-na-referendumi-pidtrimali-legalizaciu-abortiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322478-meskanci-sanmarino-na-referendumi-pidtrimali-legalizaciu-abortiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322447-u-tureccini-znovu-gorat-lisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322447-u-tureccini-znovu-gorat-lisi.html


 

На острові Пальма продовжує вирувати 

вулкан – річки лави проходять поруч з 

будинками 

Аеропорт на іспанському острові Пальма у 

неділю знову відкрився, але рейси як і раніше 

не здійснюються, оскільки розташований на 

острові вулкан продовжує викидати лаву і 

хмари попелу через тиждень після виверження. 

 

Пандемія суттєво скоротила очікувану 

тривалість життя у світі ДОСЛІДЖЕННЯ  

Минулого року пандемія COVID-19 рекордно 

скоротила очікувану тривалість життя у світі.

 

 

На Сумщині відремонтували дорогу 

місцевого значення 

На Сумщині за програмою Президента "Велике 

будівництво" капітально відремонтували 
дорогу місцевого значення О 191112 Охтирка – 

Курган Слави – Мирне. 

 

Козлова виграла фінал кваліфікації і 

виступить в основній сітці турніру WTA в 

Чикаго 

Українка Катерина Козлова успішно подолала 

відбірковий етап турніру Жіночої тенісної 
асоціації (WTA) Chicago Fall Tennis Classic в 

Чикаго (США) з призовим фондом $565,53 тис.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322452-na-ostrovi-palma-prodovzue-viruvati-vulkan-ricki-lavi-prohodat-poruc-z-budinkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322452-na-ostrovi-palma-prodovzue-viruvati-vulkan-ricki-lavi-prohodat-poruc-z-budinkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322452-na-ostrovi-palma-prodovzue-viruvati-vulkan-ricki-lavi-prohodat-poruc-z-budinkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322452-na-ostrovi-palma-prodovzue-viruvati-vulkan-ricki-lavi-prohodat-poruc-z-budinkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322500-pandemia-suttevo-skorotila-ocikuvanu-trivalist-zitta-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3322500-pandemia-suttevo-skorotila-ocikuvanu-trivalist-zitta-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3322498-na-sumsini-vidremontuvali-dorogu-miscevogo-znacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3322498-na-sumsini-vidremontuvali-dorogu-miscevogo-znacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3322450-kozlova-vigrala-final-kvalifikacii-i-vistupit-v-osnovnij-sitci-turniru-wta-v-cikago.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3322450-kozlova-vigrala-final-kvalifikacii-i-vistupit-v-osnovnij-sitci-turniru-wta-v-cikago.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3322450-kozlova-vigrala-final-kvalifikacii-i-vistupit-v-osnovnij-sitci-turniru-wta-v-cikago.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3322450-kozlova-vigrala-final-kvalifikacii-i-vistupit-v-osnovnij-sitci-turniru-wta-v-cikago.html


 

Фільм «Стоп-Земля» відкрив 5-й 

міжнародний фестиваль Kharkiv MeetDocs 

21 

Програму 5-го міжнародного фестивалю 

Kharkiv MeetDocs 21, який увечері в неділю 

розпочався у великій залі Харківської 

філармонії, відкрив фільм-призер Berlinale 
"Стоп-Земля" української режисерки Катерини 

Горностай.

 

 

27 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні відзначається Всесвітній день 

туризму 
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