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ТОП 

 

У світі зафіксували 28 мільйонів випадків 

коронавірусу 

Станом на ранок 10 вересня у світі 

зареєстрували 28 025 181 випадок 

коронавірусу, зокрема 908 тисяч летальних 

випадків та 20 103 385 випадків одужання. 

 

Кількість смертей від COVID-19 у Бразилії 

подвоїлася за добу 

Упродовж останніх 24 годин у Бразилії було 

виявлено 35 816 нових випадків інфікування 

COVID-19 та 1075 смертей від недуги, що 

вдвічі більше, ніж за день до того. 
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В Італії надалі зростає кількість хворих на 

COVID-19 

Згідно з даними італійського Міністерства 

охорони здоров'я, протягом останньої доби від 

коронавірусу в країні загинуло 14 осіб та було 

зафіксовано 1 434 нових випадки 

захворювання. 

 

Навальний був отруєний новим, 

небезпечнішим видом "Новічка" - ЗМІ 

Російського опозиціонера Олексія Навального 

отруїли новим небезпечнішим типом 

"Новічка", який мав спричинити смерть ще на 

борту літака. 

 

Алексієвич каже, що не збирається 

виїжджати з Білорусі 

Лауреат Нобелівської премії і член президії 

координаційної ради білоруської опозиції 

Світлана Алексієвич 9 вересня заявила, що не 

збирається виїжджати з Білорусі. 

 

Сенатори США хочуть розширити санкції 

проти РФ за "списком Магнітського" 

Американські сенатори-демократи Боб 

Менендес і Бен Кардін попросили Мінфін 

США розширити санкції по "акту 

Магнітського". 
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Інспекцію Шумів проведе ОБСЄ у супроводі 

представників сторін — ОП 

Юридично інспектування в районі населеного 

пункту Шуми здійснюватиме представник 

координатора від ОБСЄ у супроводі 

представників сторін конфлікту. 

 

Amnesty International в Україні стурбована 

через напад на Балуха 

Amnesty International висловлює стурбованість 

через напад на колишнього політв'язня Кремля 

Володимира Балуха і закликає правоохоронні 

органи ретельно розслідувати подію. 

СВІТ 

 

Європейський Союз засудив теракт у Кабулі 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель 

засудив терористичну атаку і замах на життя 

віцепрезидента Афганістану Амрулли Салеха, 

які були скоєні у середу вранці в Кабулі 

терористом-смертником та спричинили 

численні людські жертви. 

 

Тихановська отримала спеціальну нагороду 

Економічного форуму у Криниці 

Лідерка білоруської опозиції Світлана 

Тихановська у середу отримала спеціальну 

нагороду Економічного форуму у польському 

Карпачі (південний захід РП). 
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Польський міністр сподівається на зміну 

ставлення ФРН до ―Північного потоку-2‖ 

Дискусія в Німеччині щодо завершення 

проєкту “Північний потік-2” є потрібною і 

треба сподіватися, що у Берліні займуть таку ж 

позицію, на якій віддавна наполягають Польща 

й Україна. 

 

Сербія відмовилася від участі у військових 

навчаннях з РФ у Білорусі 

Офіційний Белград, на вимогу ЄС щодо 

відмови від військових навчань з Білоруссю, 

вирішив заморозити всі плани щодо спільних 

навчань з усіма країнами протягом 

найближчого часу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Анексія Криму та конфлікт на Донбасі 

розмивають європейську безпеку – ФРН 

Німеччина під час презентації пріоритетів 

головування на Форумі безпекового 

співробітництва (ФБС) ОБСЄ згадала про 

анексію Росією Криму та конфлікт на Донбасі, 

які призводять до ерозії європейського 

безпекового порядку. 

 

Конфлікт на Донбасі складно вирішити 

через участь в ньому Росії — британський 

посол 

Надзвичайний і Повноважний посол Великої 

Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, 

що конфлікт на Донбасі складно вирішити 

через участь в ньому Росії, тому випробувані в 

інших країнах варіанти в Україні не 

спрацюють. 
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Україна й Португалія планують розвивати 

військове співробітництво й торгівлю — 

Кулеба 

Україна та Португалія планують розвивати 

військове співробітництво та торгівлю, а також 

прискорити роботу над двосторонніми 

документами. 

 

Посол Британії: Вражає пристрасть та 

рішучість українців будувати країну, яку 

хочуть люди 

Надзвичайний і Повноважний посол Великої 

Британії в Україні Мелінда Сіммонс каже, що 

її вражає пристрасть та рішучість українців 

побудувати країну, яку хочуть люди. 

 

Дуда у жовтні планує приїхати в Україну з 

візитом — МЗС Польщі 

Президент Польщі Анджей Дуда у жовтні 

планує приїхати з візитом до Києва. 

 

Уряд і Нацбанк оптимістично оцінюють 

шанси на отримання другого траншу МВФ 

— Устенко 

Уряд і Національний банк України постійно 

перебувають на зв'язку з Міжнародним 

валютним фондом і оптимістично оцінюють 

шанси України на отримання другого траншу 

від МВФ. 

УКРАЇНА 
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Арахамія анонсував кадрові чистки в 

Кабміні 

Один з членів українського уряду незабаром 

буде відправлений у відставку. 

 

Устенко: Деолігархізація економіки є 

пріоритетним завданням Президента та 

уряду 

Деолігархізація економіки є одним з 

пріоритетів Президента України, і це одне з 

головних завдань, які він ставить перед 

урядом. 

 

РНБО вивчає п'ять варіантів деокупації 

Донбасу - Данілов 

Рада нацбезпеки й оборони розглядає п'ять 

варіантів деокупації ОРДЛО, з яких залучений 

поки що перший. 

 

Танкер Delfi забрали з одеського пляжу 

Танкер Delfi забрали з одеського пляжу 

"Дельфін". 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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На Донбасі зберігається "тиша" 

За минулу добу, 9 вересня, зберігається режим 

тиші вздовж лінії розмежування. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні виповнюється 126 років від дня 

народження Олександра Довженка - 

українського кінорежисера і письменника, 

класика світового кіно. 

 

У замку «Радомисль» відбудеться 

британський бал 

У замку-музеї «Радомисль», що у місті 

Радомишль Житомирської області, в суботу, 12 

вересня, відбудеться британський бал 

вшанування шотландської культури. 

 

10 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні угодників Божих Києво-Печерських; 

збираємо коноплі, замислюємося про зиму і 

шукаємо слабкі місця. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3096644-na-donbasi-zberigaetsa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3096644-na-donbasi-zberigaetsa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3096304-10-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3096304-10-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3096117-u-zamku-radomisl-vidbudetsa-britanskij-bal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3096117-u-zamku-radomisl-vidbudetsa-britanskij-bal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3096117-u-zamku-radomisl-vidbudetsa-britanskij-bal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3096320-10-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3096320-10-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3096320-10-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

