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ТОП 

 

Іспанія перейшла позначку в півмільйона 

заражень COVID-19 

Іспанія стала першою країною Європи, де 

зареєстрували більше пів мільйона 

підтверджених заражень коронавірусом. 

 

В Італії за добу — жодного регіону, якого б 

не "зачепив" коронавірус 

Кількість нових випадків хвороби COVID-19 в 

Італії протягом останньої доби становить 1 

370, що на 262 більше ніж було зафіксовано 

минулої доби. 
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Штати пригрозили Білорусі новими 

санкціями через ситуацію з Колесниковою 

США спільно зі своїми союзниками 

розглядають можливість введення нових 

санкцій проти Мінська на тлі ситуації навколо 

затримання члена Координаційної ради 

білоруської опозиції Марії Колесникової. 

 

Конгресмени закликали Трампа 

розслідувати отруєння Навального 

Адміністрації США слід провести власне 

розслідування отруєння Олексія Навального 

“Новічком”. 

 

Генсек ООН закликав світ посилити 

боротьбу із забрудненням повітря 

Міжнародній спільноті слід терміново 

активізувати зусилля із боротьби з 

забрудненням повітря. 

СВІТ 

 

Країни G7 вимагають від Росії покарати 

винних в отруєнні Навального 

Росія мусить швидко знайти та притягнути до 

відповідальності організаторів отруєння 

опозиціонера Олексія Навального. 
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Зі семи лідерів опозиції в Білорусі 

залишилися тільки двоє — Белсат 

Станом на 9 вересня на волі з президії 

Координаційної ради опозиції Білорусі, яка 

складалася з сімох осіб, на волі залишилися 

тільки двоє – юрист Максим Знак та 

письменниця й нобелівська лауреатка Світлана 

Алексієвич. 

 

Віцепрезидент Бундестагу готова взяти 

Колесникову під опіку 

Віцепрезидент німецького Бундестагу, 

представниця партії Зелених Клаудіа Рот 

готова взяти на себе спонсорську допомогу 

білоруській опозиціонерці Марії Колесниковій. 

 

У Латвії лікують білорусів, які постраждали 

через репресії 

Латвійський уряд виділив 50 тисяч євро на 

лікування постраждалих через репресії в 

Республіці Білорусь, шість осіб уже отримали 

медичну допомогу в лікарнях. 

 

Ізраїль та ОАЕ підпишуть угоду про 

нормалізацію відносин 15 вересня 

Наступного вівторка, 15 вересня, представники 

Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів 

підпишуть угоду про повну нормалізацію 

відносин між двома країнами. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Ізраїль направить до України своїх 

поліціянтів на святкування Рош га-Шана 

Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України 

готовність направлення шести представників 

ізраїльської поліції для надання допомоги 

українським колегам під час святкування Рош 

га-Шана в Умані. 

 

Кваснєвський спрогнозував Україні велике 

європейське майбутнє 

Колишній президент Польщі Олександр 

Кваснєвський переконаний, що на Україну та її 

мешканців чекає велике європейське майбутнє. 

УКРАЇНА 

 

У МінТОТ заявляють, що питної води для 

жителів Криму достатньо 

У Криму достатньо питної води для громадян, 

а подача води Північнокримським каналом на 

півострів буде відновлена лише після повної 

деокупації АР Крим. 

 

МОН винесло на обговорення проєкт закону 

"Про освіту дорослих" 

Міністерство освіти і науки України 

оприлюднило для громадського обговорення 

проєкт закону України "Про освіту дорослих". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095794-izrail-napravit-do-ukraini-svoih-policiantiv-na-svatkuvanna-ros-gasana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095794-izrail-napravit-do-ukraini-svoih-policiantiv-na-svatkuvanna-ros-gasana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095794-izrail-napravit-do-ukraini-svoih-policiantiv-na-svatkuvanna-ros-gasana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3095806-kvasnevskij-sprognozuvav-ukraini-velike-evropejske-majbutne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3095806-kvasnevskij-sprognozuvav-ukraini-velike-evropejske-majbutne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3095806-kvasnevskij-sprognozuvav-ukraini-velike-evropejske-majbutne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3095782-u-mintot-zaavlaut-so-pitnoi-vodi-dla-ziteliv-krimu-dostatno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3095782-u-mintot-zaavlaut-so-pitnoi-vodi-dla-ziteliv-krimu-dostatno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3095782-u-mintot-zaavlaut-so-pitnoi-vodi-dla-ziteliv-krimu-dostatno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095808-mon-vineslo-na-obgovorenna-proekt-zakonu-pro-osvitu-doroslih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095808-mon-vineslo-na-obgovorenna-proekt-zakonu-pro-osvitu-doroslih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3095808-mon-vineslo-na-obgovorenna-proekt-zakonu-pro-osvitu-doroslih.html


 

МОЗ планує затвердити концепцію 

електронної системи охорони здоров'я у 

жовтні 

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) планує 

затвердити концепцію електронної системи 

охорони здоров'я у жовтні. 

 

Держкіно підготує стратегію розвитку 

української кіногалузі 

Державне агентство з питань кіно невдовзі 

підготує і представить на обговорення 

стратегію розвитку української кіногалузі, 

врахувавши при цьому пропозиції 

кіноіндустрії. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі зберігається “тиша” 

За минулу добу, 8 вересня, на Донбасі 

порушень домовленостей про припинення 

вогню не зафіксовано. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

9 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Іван Котляревський - 

український письменник і громадський діяч, 

перший класик нової української літератури. 
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Amnesty International звинуватила Мальту в 

жорстокому поводженні з мігрантами 

Міжнародна правозахисна організація Amnesty 

International звинувачує владу Мальти у 

жорстокому поводженні з мігрантами. 

 

Канада перевірила на коронавірус 15% 

своїх жителів 

У Канаді медичну перевірку на інфікування 

COVID-19 пройшло 5 841 880 осіб, що 

становить більше 15% від загального 

населення країни. 

 

Спекотно буде до кінця тижня — 

прогнозують до +30° і без опадів 

У середу, 9 вересня, в Україні мінлива 

хмарність, без опадів. Вітер переважно 

західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на 

узбережжі морів до 16°, вдень 20-25°, на півдні 

країни - до 27°. 

 

9 вересня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Пимена; що віщує щедрий урожай 

горобини, як нам думатиметься і йтиметься за 

Близнюків. 
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