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ТОП 

 

В Італії вдвічі зросла щоденна кількість 

смертей від COVID-19 

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 1 

008 нових випадків захворювання COVID-19 та 

14 летальних випадків унаслідок пандемії. 

 

У Франції посилять карантин 

На півдні Франції посилять карантин у зв’язку 

із значним зростанням кількості випадків 

коронавірусної хвороби. 
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Навальний планує повернутися в Росію та 

"продовжити свою справу" 

Російський опозиційний лідер Олексій 

Навальний не планує шукати притулку в 

Німеччині та має твердий намір повернутися 

до РФ, щоби продовжити політичну діяльність 

проти нинішнього режиму Володимира Путіна. 

 

Тихановська "хоче вірити", що Москва не 

здійснить військову інтервенцію в Білорусь 

Суперниця білоруського лідера Олександра 

Лукашенка на президентських виборах 

Світлана Тихановська висловила жаль з 

приводу того, що російський лідер Володимир 

Путін став на сторону її суперника. 

 

Зеленський в інтерв’ю Wiener Zeitung: 

Головним пріоритетом є повернення 

територій 

Президент України Володимир Зеленський 

наголосив, що головним пріоритетом для нього 

є закінчення війни та повернення українських 

територій. 

 

У Чабанах під Києвом стався розрив газової 

труби, якою постачають газ до ЄС 

У Чабанах Київської області сталася 

розгерметизація газового трубопроводу 

високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), 

який поставляє газ в Європу і проходить 

поблизу селища. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3099554-navalnij-planue-povernutisa-v-rosiu-ta-prodovziti-svou-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3099554-navalnij-planue-povernutisa-v-rosiu-ta-prodovziti-svou-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3099554-navalnij-planue-povernutisa-v-rosiu-ta-prodovziti-svou-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3099461-tihanovska-hoce-viriti-so-moskva-ne-zdijsnit-vijskovu-intervenciu-v-bilorus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3099461-tihanovska-hoce-viriti-so-moskva-ne-zdijsnit-vijskovu-intervenciu-v-bilorus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3099461-tihanovska-hoce-viriti-so-moskva-ne-zdijsnit-vijskovu-intervenciu-v-bilorus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3099524-zelenskij-v-intervu-wiener-zeitung-golovnim-prioritetom-e-povernenna-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3099524-zelenskij-v-intervu-wiener-zeitung-golovnim-prioritetom-e-povernenna-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3099524-zelenskij-v-intervu-wiener-zeitung-golovnim-prioritetom-e-povernenna-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3099524-zelenskij-v-intervu-wiener-zeitung-golovnim-prioritetom-e-povernenna-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3099530-u-cabanah-pid-kievom-stavsa-rozriv-gazovoi-trubi-visokogo-tisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3099530-u-cabanah-pid-kievom-stavsa-rozriv-gazovoi-trubi-visokogo-tisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3099530-u-cabanah-pid-kievom-stavsa-rozriv-gazovoi-trubi-visokogo-tisku.html


 

Сущенко розповів, як просувається слідство 

у справі побиття Балуха 

Слідство вже з'ясувало більшість обставин 

вечора, коли був побитий колишній 

політв'язень Володимир Балух, відшукало 

свідків та провело необхідні слідчі дії. 

СВІТ 

 

Варшава прокоментувала зустріч Путіна та 

Лукашенка 

Польща не погоджуватиметься з надмірним 

втручанням Росії у внутрішні справи Білорусі. 

 

Отруєння Навального: США закликали 

Росію співпрацювати із міжнародним 

розслідуванням 

Росія на сьогодні є найбільшою загрозою для 

безпеки й стабільності регіону Східної Європи, 

тож міжнародне співтовариство має нагадати 

цій країні про її власні міжнародні 

зобов’язання та про необхідність відповідати 

за власні вчинки. 

 

Штати продовжують шукати докази підкупу 

талібів росіянами – генерал Маккензі 

Американська сторона наразі не припинила 

шукати докази підкупу росіянами афганських 

талібів з метою організації вбивств військових 

США та союзників у Афганістані. 
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Туреччина розкритикувала меморандум, 

підписаний між Вашингтоном та Нікозією 

В Анкарі вважають, що меморандум про 

взаєморозуміння, підписаний між 

адміністрацією греків-кіпріотів та США 12 

вересня, не враховує інтереси турків-кіпріотів 

та не сприятиме миру й стабільності в регіоні. 

 

Вже п’ятий експрем'єр Британії застеріг від 

порушення угоди про Brexit 

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії 

Девід Кемерон виступив проти порушення 

угоди про вихід Британії з ЄС. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Білоруси мають самі вирішувати своє 

майбутнє — Зеленський 

Білоруський народ має сам вирішували своє 

майбутнє і жодна країна не повинна 

втручатися у внутрішні справи іншої країни. 

 

Єрмак розповів послам G7 про результати 

переговорів "нормандських радників" 

Керівник Офісу Президента ндрій Єрмак 

провів зустріч з послами країн "Великої сімки" 

та розповів про результати перемовин на рівні 

радників лідерів країн – учасниць 

Нормандського формату в Берліні. 
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Україна офіційно поінформувала генсека 

ООН про незаконність виборів у Криму 

Україна звернулася до генсека ООН та членів 

Радбезу, офіційно поінформувавши їх про 

незаконну організацію й проведення Росією 

так званих "виборів" до нелегітимних органів, 

утворених окупаційною адміністрацією РФ в 

українському Криму. 

 

Зеленський сьогодні їде з офіційним візитом 

до Австрії 

Президент України Володимир Зеленський 

розпочинає у середу, 15 вересня, офіційний 

візит у Республіку Австрія. 

 

Кулеба запевнив, що євроінтеграції та 

безвізу з ЄС нічого не загрожує 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба спростував заяви директора НАБУ 

Артема Ситника про те, що розгляд 

Конституційним судом подань щодо 

антикорупційних органів ставить під загрозу 

євроінтеграцію України, зокрема — безвізовий 

режим з ЄС. 

 

Заступник глави МЗС і посол Ізраїлю 

обговорили вільну торгівлю між країнами 

Заступник міністра закордонних справ України 

Дмитро Сенік та посол держави Ізраїль в 

Україні Джоел Ліон наголосили на 

необхідності швидшої ратифікації ізраїльським 

урядом Угоди про вільну торгівлю між 

Україною та Ізраїлем. 

УКРАЇНА 
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Проєкт Держбюджету-2021 внесли до 

Верховної Ради 

Секретаріат Верховної Ради зареєстрував 

проєкт Державного бюджету на 2021 рік у 

понеділок, 14 вересня. 

 

Резніков закликав українські ЗМІ не 

поширювати російські міфи щодо роботи 

ТКГ 

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Олексій Резніков закликав українські ЗМІ не 

поширювати російські міфи, зокрема, про 

роботу в рамках Тристоронньої контактної 

групи та про можливий намір провести вибори 

в ОРДЛО. 

 

Айварас Абромавичус повернеться до 

роботи в Наглядовій раді Укроборонпрому 

— Найєм 

Айварас Абромавичус погодився тимчасово 

очолити концерн Укроборонпром і зараз він 

планує повернутись до своєї роботи в 

Наглядовій раді концерну. 

 

В Укроборонпромі порахували, скільки 

техніки цьогоріч поремонтували та 

модернізували 

Згідно зі звітами, поданими до Міністерства 

економіки, підприємства «Укроборонпрому» за 

8 місяців 2020 року лише в рамках виконання 

державного оборонного замовлення 

виготовили, відремонтували та модернізували 

1155 одиниць техніки. 
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Культура в умовах пандемії: Єрмак 

зустрівся з представниками креативної 

індустрії 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

провів нараду з представниками креативних 

індустрій і концертної галузі щодо роботи в 

умовах пандемії. 

 

В Україні запускають серію відеороз'яснень 

про новації в ЗНО 

Український центр оцінювання якості освіти 

(УЦОЯО) проведе у вересні відеотрансляції з 

роз'ясненнями новацій в зовнішньому 

незалежному тестуванні в 2021 році. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі за минулу добу тричі 

порушили "тишу" 

Упродовж минулої доби, 14 вересня, збройні 

формування РФ 3 рази порушили домовленості 

Тристоронньої контактної групи. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, за рішенням ООН, відзначається 

Міжнародний день демократії. 
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У Канаді та ЄС кажуть, що пандемія 

COVID-19 дала можливість досягти 

кліматичних цілей 

Пандемія COVID-19 дала можливість досягти 

кліматичних цілей Паризької угоди. 

 

Глобальне потепління: від Гренландії 

відколовся величезний шматок криги 

Від найбільшого в Арктиці шельфового 

льодовика 79N (Nioghalvfjerdsfjorden), на 

північному сході Гренландії відколовся 

величезний шматок криги. 

 

В Україну йдуть похолодання і нічні 

заморозки 

В Україні у другій половині тижня, починаючи 

з 18 вересня, очікується похолодання, а з 19-го 

– нічні заморозки. 

 

15 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Мамонтія-Вівчарника; кого нині не 

виганяють із двору і куди варто гарненько 

вписатися. 
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