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ТОП 

 

Удар у спину: угорсько-російський газовий 

контракт на фоні енергетичної ескалації 

Москви 

«Газпром» ще сильніше затискає Європу в 

російські енергетичні лещата

 

 

Дії Росії у Криму загрожують режиму 

нерозповсюдження ядерної зброї - Україна в 

ООН ЗАЯВА  

Україна висловила в ООН занепокоєння у 

звязку з нарощуванням Росією ядерного 

потенціалу в окупованому Криму.
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Ексречниця Трампа розповіла, що він 

обіцяв Путіну «не на камеру» 

Стефані Грішем, колишня речниця Дональда 
Трампа, написала книжку, у якій розкрила 

«культуру брехні», поширювану ексглавою 

Білого дому та його помічниками. 

 

У Мінську застрелили працівника Комітету 

держбезпеки - ЗМІ 

Житель Мінська застрелив одного зі 

співробітників КДБ Білорусі, які прийшли до 
нього з обшуком -  і був убитий вогнем у 

відповідь. 

 

 

У Нідерландах затримали політика за 

підозрою у підготовці замаху на прем’єра 

У Нідерландах правоохоронці затримали 

політика через ймовірну причетність до 

підготовки замаху на прем’єр-міністра країни 

Марка Рютте. 

 

На навчаннях «Об’єднані зусилля-2021» 

відпрацювали «Гради» та «Гіацинти» 

У рамках стратегічного командно-штабного 
навчання “Об'єднані зусилля-2021” на одному 

з полігонів Приазов’я по підрозділах умовного 

супротивника вдарили установки “Град” та 

“Гіацинт”. 
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«Шахтар» зіграв внічию з «Інтером» у Лізі 

чемпіонів УЄФА 

Футболісти донецького «Шахтаря» провели 
поєдинок другого туру групового етапу Ліги 

чемпіонів УЄФА, в якому віцечемпіони 

України розійшлися миром з переможцем 

італійської Серії А міланським «Інтером».

 

 

У світі зафіксували 233,5 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 29 вересня зафіксували 
233 558 660 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Євросоюз більше не дає гарантій інтеграції 

Західним Балканам - ЗМІ 

З огляду на внутрішні суперечності ЄС більше 

не може гарантувати майбутнє членство шести 

балканським країнам, яким раніше обіцяли 

місце в євроспільноті. 

 

«Талібан» залишається терористичною 

загрозою – американський генерал 

Голова Об’єднаного комітету начальників 
штабів Збройних сил США генерал Марк 

Міллі попередив про збереження 

терористичної загрози для Америки з
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Штати взаємодіють з ОПЕК для зниження 

ціни нафти - Білий дім 

Уряд Сполучених Штатів докладає зусиль, аби 
глобальні ціни на нафту знизилися, і з цією 

метою контактує з членами Організації країн-

імпортерів нафти. 

 

Кораблі НАТО увійшли у територіальні 

води Грузії 

П'ять кораблів другої постійної протимінної 

групи НАТО у вівторок увійшли в 

територіальні води Грузії.

 

 

Лукашенко не виключає референдум про 

скасування смертної кари 

Олександр Лукашенко припустив можливість 

винесення на референдум питання про 

збереження в Білорусі смертної кари. 

 

Європол «накрив» масштабну наркомережу 

та вилучив 2,6 тонни кокаїну 

У результаті безпрецедентної операції за участі 

правоохоронців восьми країн розкрито велику 

наркомережу, що постачала до Європи кокаїн, 

у причетності до неї підозрюють 61 особу.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Стефанішина: Позиція оточення Меркель 

щодо членства України в ЄС і НАТО - 

неаргументована 

Позиція щодо вступу України в ЄС і НАТО у 

прив’язці до несприйняття цих процесів з боку 

Росії, яку висловив ексрадник канцлера ФРН 

Кристоф Гойзген, не підкріплена аргументами. 

 

Росія в опалювальний період може вдатися 

до газових маніпуляцій — експерти 

Україна готова до опалювального сезону, 

однак є ризик, що Кремль може вдатися до 

маніпуляцій.

 

 

Україна випередила «антикорупційні» 

рекомендації аудиторів ЄС – Стефанішина 

Україна дещо випередила висновки Суду 

аудиторів ЄС, який у спеціальному звіті дав 
критичну оцінку щодо ефективності зусиль ЄС 

з підтримки України у боротьбі з корупцією, і 

почала виконувати рекомендації європейських 

 

 

Україна у ПАРЄ закликала засудити 

чергову хвилю репресій у Криму ЕКСКЛЮЗИВ 

Народні депутати, члени Постійної делегації 

України у Парламентській асамблеї Ради 

Європи, порушили питання чергової хвилі 

репресій у Криму та
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У Нацгвардії починає роботу нова ротація 

канадської операції UNIFIER 

Чергова, вже 12-та ротація канадської операції 
UNIFIER, починає роботу в Національній 

гвардії України. 

 

Вийшли в море на броньованому катері: 

делегація США відвідала район ООС 

Делегація Посольства США в Україні відвідала 

район проведення операції Об’єднаних сил, де 
ознайомилась із безпековою ситуацією в 

Азовському морі та інших ділянках 

відповідальності.

 

 

Окупанти знову зірвали моніторинг ОБСЄ 

на кордоні з Росією ЗВІТ  

Російські збройні формування обмежили 

свободу пересування місії ОБСЄ в пункті 
пропуску на кордоні з Росією в окупованій 

частині Луганської області.

 

УКРАЇНА 

 

Виправити неузгодженості в законі про 

олігархів можна двома способами - 

Разумков 

Дмитро Разумков вважає, що виправити 

юридичні неузгодженості в законі про 

олігархів можна за допомогою вето 

Президента або шляхом внесення змін до вже 

підписаного документа.  
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У Раді з'явився проєкт постанови про 

вибори мера Кривого Рогу 

Народні депутати зареєстрували у Верховній 
Раді проєкт постанови про призначення 

позачергових виборів міського голови Кривого 

Рогу. 

 

В Україні затримали колишнього 

топчиновника бронетанкового заводу, який 

2014 року втік до ОРДЛО 

СБУ затримала колишнього топчиновника 
державного підприємства «Київський 

бронетанковий завод», який перебував на 

посаді протягом 2014 року і своїми 

корупційними діями завдав державі збитки на 

12 млн грн.

 

 

Нацбанк встановив курс на рівні 26,57 

гривні за долар 

Національний банк України на середу, 29 

вересня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,5698 грн за долар. 

 

МОЗ обіцяє, що до кінця тижня інноваційні 

COVID-ліки будуть у кожній області 

До кінця цього тижня інноваційні препарати 
для лікування коронавірусу Бамланівімаб 

(Bamlanivimab) та Етесевімаб (Etesevimab) 

надійдуть до кожної області.
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В Україні зафіксували 9 666 нових випадків 

коронавірусу 

За добу 28 вересня 2021 року в Україні 
зафіксовано 9 666 нових підтверджених 

випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби вісім разів зривали 

«тишу» в зоні ООС, поранені двоє 

українських бійців 

Російсько-окупаційні війська 8 разів порушили 

режим припинення вогню, 1 раз 

із застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння. 

 

Спостерігачі ОБСЄ за добу нарахували 282 

порушення «тиші» ЗВІТ  

Місія ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 

27 вересня, 143 порушення режиму 
припинення вогню у Донецькій області та 139 - 

на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

29 вересня: народний календар і 

астровісник 

Зірки не радять братися за нові справи, а 

завершити вже розпочаті
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Поєднання театрального мистецтва і 

цифрових технологій: яким буде 

цьогорічний «Золотий Лев» 

У Львові з 1 по 8 жовтня проводитиметься 

традиційний Міжнародний театральний 

фестиваль «Золотий Лев - 2021». Крім 

українських у ньому

 

 

У Данії на рік продовжать заборону на 

розведення норок 

Міністр сільського господарства Данії Расмус 
Прен заявив, що у країні продовжать заборону 

на розведення норок на рік - до 2023-го.

 

 

Жителька Херсонщини засіяла курган 

соняшником - і тепер іде під суд 

У Херсонській області судитимуть власницю 

земельної ділянки за розорювання 

археологічної пам’ятки – кургану. 

 

На Житомирщині знайшли поховання 

солдатів вермахту 

У Лугинському районі Житомирської області 

пошуковці натрапили на поховання 12 

німецьких солдатів часів Другої світової війни.
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29 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День пам’яті жертв Бабиного Яру – 

одного з найжахливіших символів Голокосту
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