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ТОП 

 

Штати можуть ввести санкції проти Nord 

Stream 2 у грудні - експерт 

Колишній посол США в Німеччині (1985-1989 

рр.), а нині керуючий партнер McLarty 

Associates Річард Берт вважає, що Вашингтон 

може запровадити санкції проти газогону Nord 

Stream 2 вже у грудні. 

 

Ціна на газ в Європі оновила власний 

рекорд 

Ціна на газ в Європі в ході торгівельної сесії 29 
вересня оновила історичний максимум, 

перевищивши позначку 1 050 доларів за тисячу 

кубометрів.
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Палата представників США ухвалила 

законопроєкт, який має відвернути дефолт 

Палата представників США ухвалила 
законопроєкт, який має призупинити 

обмеження для підвищення держборгу, аби 

уникнути дефолту вже наступного місяця. 

 

 

У МОЗ розповіли, за яких умов нещеплених 

працівників відсторонять від роботи 

Після затвердження наказу МОЗ про перелік 

професій, які підлягають обов'язковій 
вакцинації, роботодавці будуть зобов'язані 

відсторонювати від роботи невакцинованих 

працівників. 

 

Масштабна ДТП з автобусом в Ізраїлі: 

п'ятеро загиблих, десятки поранених ФОТ О, 

ВІДЕО 

Щонайменше п’ятеро людей загинули й 

десятки зазнали ушкоджень внаслідок великої 

аварії за участю автобуса та ще кількох 
транспортних засобів поблизу міста Херфейш 

на півночі Ізраїлю. 

 

«Динамо» поступилося в Мюнхені з 

«Баварії» 

Футболісти київського «Динамо» провели 
поєдинок другого туру групового раунду Ліги 

чемпіонів УЄФА, в якому «біло-сині» у 

Мюнхені поступилися переможцю німецької 

Бундесліги «Баварії».
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Суд усунув батька Брітні Спірс від опіки 

над її майном 

Американська співачка Брітні Спірс здобула 
перемогу в тяганині зі своїм батьком: суддя 

Лос-Анджелеса позбавив Джеймі Спірса 

статусу розпорядника її майна, що оцінюється 

в $60 млн. 

 

У світі – понад 234 мільйони випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 30 вересня зафіксовано 

234 071 600 випадків зараження 
коронавірусом, зокрема 4 788 375 летальних, 

одужали вже 210 890 578 осіб.

 

СВІТ 

 

«Велика двадцятка» збереться на 

позачерговий саміт щодо Афганістану 12 

жовтня 

У вівторок, 12 жовтня, відбудеться позачергове 
засідання Групи 20 великих економік світу для 

обговорення ситуації в Афганістані.

 

 

Держдеп ушанував пам’ять жертв трагедії 

Бабиного Яру 

Сполучені Штати вшановують пам’ять жертв 
масових розстрілів у Бабиному Яру, що 

сталися 80 років тому, та закликають докласти 

всіх зусиль, щоби подібна трагедія не 

повторилася знову.
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Amnesty International хоче, аби Польща 

прийняла афганських біженців з території 

Білорусі 

Міжнародна правозахисна організація Amnesty 

International висловлює занепокоєння тим, що 

права шукачів притулку в Польщі на кордоні з 

Білоруссю масово порушуються. 

 

 

Олімпійський чемпіон, який штурмував 

Капітолій, уклав угоду зі слідством 

Олімпійський чемпіон Кліт Келлер визнав себе 

винним у перешкоджанні процесові виборів 
під час заворушень 6 січня у Вашингтоні та 

співпрацюватиме з мін'юстом США в цій 

справі. 

 

Медики Канади рекомендують літнім 

людям третє COVID-щеплення 

Канадські медики радять мешканцям будинків 

тривалого догляду та загалом усім літнім 

людям зробити третє щеплення проти COVID-

19 для посилення імунітету.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Стефанішина спростувала фейк, нібито 

Україна не відповідає критеріям безвізу 

Віцепрем’єр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 

розцінює повідомлення у ЗМІ про ймовірне 
скасування безвізу як інсинуації перед самітом 

Україна - ЄС.
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УКРАЇНА 

 

Запорізька міськрада відправила у 

відставку мера на його прохання 

Депутати Запорізької міської ради шляхом 
таємного голосування підтримали відставку 

міського голови Володимира Буряка.  

 

 

ДБР розслідує понад 9 тисяч справ про 

військові злочини ІНФОГ РАФІКА  

ДБР займається розслідуванням понад 9 тисяч 

проваджень щодо злочинів у військовій сфері, 
які несуть загрози національному суверенітету 

й безпеці громадян, завдають збитків бюджету. 

 

Ляшко: Ми не забороняємо вакцинацію 

підлітків, але у пріоритеті - інша вікова 

група 

Міністерство охорони здоров'я не забороняє 

вакцинацію підлітків від 12 років, але надає 

пріоритет віковій групі 60+.

 

 

Аварія на підстанції в Києві: без світла 

залишилися вісім будинків на Оболоні 

Унаслідок займання на трансформаторній 

підстанції без світла залишилися вісім 

будинків у столичному районі Оболонь.
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У Бабиному Яру відслужили 

міжконфесійний молебень 

Біля пам’ятника киянам і військовополоненим, 
розстріляним у Бабиному Яру, відбувся 

міжконфесійний молебень вшанування пам’яті 

жертв трагедії.

 

Нацбанк встановив курс гривні на рівні 

26,58 

Національний банк України на четвер, 30 

вересня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,576 грн за долар.

 

 

В Україні за добу виявили 11 757 випадків 

коронавірусу 

За добу 29 вересня 2021 року в Україні 

зафіксовано 11 757 нових підтверджених 

випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з 

них дітей – 1 054, медпрацівників – 242).

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти сім разів зривали «тишу» у зоні 

ООС 

Протягом минулої доби, 29 вересня, збройні 

формування Російської Федерації в районі 
проведення операції Об’єднаних сил 7 разів 

порушили режим припинення вогню.
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Бойовик «ЛНР» добровільно здався 

українським військовим - штаб ООС ФОТО 

У зоні операції Об’єднаних сил учасник 
незаконного збройного формування “ЛНР” 

добровільно здався українським військовим. 

 

На окупованій Донеччині обстріляли 

безпілотник ОБСЄ ЗВІТ  

Бойовики збройних формувань РФ обстріляли 

безпілотник СММ малого радіуса дії поблизу 
Широкої Балки на тимчасово окупованій 

території Донецької області. 

 

 

Місія ОБСЄ за добу зафіксувала понад 400 

порушень «тиші» ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала у вівторок, 28 

вересня, 257 порушень режиму припинення 

вогню у Донецькій області та 159 - на 

Луганщині.

 

 

У вересні ОБСЄ виявила найбільше 

порушень «тиші» з липня 2020 року 

Цього місяця кількість порушень режиму 
"тиші" на сході України сягнула найвищого 

значення з липня 2020 року, коли було вжито 

заходів для припинення вогню.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

30 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні варто приділити увагу здоров'ю

 

 

«Картини на дотик»: у Харківському 

художньому музеї запустили інклюзивний 

проєкт 

Проєкт «Крокуємо інклюзією», де створюють 

«картини на дотик», запустили в Харківському 

художньому музеї.

 

 

Польща в жовтні може відновити 

залізничне сполучення з Україною 

Уряд Польщі вже наступного місяця може 
відновити залізничне сполучення з Україною, 

яке було призупинено у зв’язку з пандемією 

COVID-19. 

 

30 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні відзначається 

Всеукраїнський день бібліотек та День 

усиновлення, а в світі, за ініціативою ООН, 

відзначається Міжнародний день перекладу

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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