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ТОП 

 

США закликають Росію негайно звільнити 

затриманих кримських татар 

Держдепартамент США засуджує репресії, які 

російська окупаційна «влада» чинить проти 

кримських татар, та вимагає звільнити 

затриманих.

 

Папа Римський закликав світ приймати 

афганців, які тікають від влади талібів 

Папа Римський Франциск закликав країни 

світу приймати біженців із Афганістану, де рух 

талібів захопив владу після падіння 

міжнародно визнаного уряду в Кабулі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310450-ssa-zaklikaut-rosiu-negajno-zvilniti-zatrimanih-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310450-ssa-zaklikaut-rosiu-negajno-zvilniti-zatrimanih-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310339-papa-rimskij-zaklikav-svit-prijmati-afganciv-aki-tikaut-vid-vladi-talibiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310339-papa-rimskij-zaklikav-svit-prijmati-afganciv-aki-tikaut-vid-vladi-talibiv.html


 

Німеччина передасть іншим країнам 100 

мільйонів доз COVID-вакцин 

ФРН планує до кінця року виділити 100 

мільйонів доз вакцин проти коронавірусу для 

щеплення в інших країнах.

 

Нікаб і роздільне навчання: таліби 

встановили правила для вишів 

Ісламістський рух "Талібан" оголосив умови, 

на яких жінки в Афганістані зможуть 

здобувати вищу освіту.

 

Євросоюз озвучив умови для «співпраці» з 

Талібаном 

Міністри закордонних справ країн ЄС, які 

зустрілися у п'ятницю у форматі неформальної 

Ради ЄС у Словенії, визначили головні 

пріоритети у врегулюванні кризи в 

Афганістані. 

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 221,5 мільйона 

У світі станом на ранок 6 вересня зафіксовано 

понад 221,5 млн випадків зараження 

коронавірусом, одужали вже понад 198 

мільйонів осіб.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310416-nimeccina-peredast-insim-krainam-100-miljoniv-doz-covidvakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310416-nimeccina-peredast-insim-krainam-100-miljoniv-doz-covidvakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310436-nikab-i-rozdilne-navcanna-talibi-vstanovili-pravila-dla-visiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310436-nikab-i-rozdilne-navcanna-talibi-vstanovili-pravila-dla-visiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309593-evrosouz-ozvuciv-umovi-dla-spivpraci-z-talibanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309593-evrosouz-ozvuciv-umovi-dla-spivpraci-z-talibanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310458-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-2215-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310458-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-2215-miljona.html


СВІТ 

 

Штати вважають імовірною нову 

громадянську війну в Афганістані 

Голова Об'єднаного комітету начальників 

штабів США генерал Марк Міллі вважає 

ймовірним виникнення умов для 

громадянської війни в Афганістані після 

виведення американських військ.

 

Польща надала притулок ще одній 

спортсменці з Білорусі 

Польща видала гуманітарну візу Ользі 

Сафроновій, яка мала представляти Білорусь 

на Олімпіаді в Токіо в кінному спорті, але в 

останній момент її виключили зі складу 

делегації.

 

Окуповані регіони Грузії контролюють 4 

тисячі військових РФ - спецслужби 

Окуповані території Грузії контролюють 

близько 4 тисяч російських військових, які 

мають на озброєнні важку техніку.

 

Російські тролі атакували десятки західних 

видань - BBC 

Сайти десятків західних ЗМІ 

використовувалися прокремлівськими тролями 

з метою схилити громадську думку в різних 

країнах на користь Росії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310418-stati-vvazaut-imovirnou-novu-gromadansku-vijnu-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310418-stati-vvazaut-imovirnou-novu-gromadansku-vijnu-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310428-polsa-nadala-pritulok-se-odnij-sportsmenci-z-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310428-polsa-nadala-pritulok-se-odnij-sportsmenci-z-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310438-okupovani-regioni-gruzii-kontroluut-4-tisaci-vijskovih-rf-specsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310438-okupovani-regioni-gruzii-kontroluut-4-tisaci-vijskovih-rf-specsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310453-rosijski-troli-atakuvali-desatki-zahidnih-vidan-bbc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310453-rosijski-troli-atakuvali-desatki-zahidnih-vidan-bbc.html


 

Польща відправила ще 200 нелегалів з 

кордону назад у Білорусь 

Польські прикордонники у суботу, 4 вересня, 

запобігли 200 випадкам незаконного перетину 

білорусько-польського кордону і затримали 7 

громадян Іраку, які перейшли кордон з 

білоруської сторони.

 

Влада Фінляндії вирішила скасувати 

соціальну дистанцію 

Уряд Фінляндії ухвалив відмовитися від 

обов'язкового дотримання дистанції у два 

метри для закритих приміщень, яка була 

запроваджена в рамках боротьби з 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Вроцлаві вийшли на протест через смерть 

українця після затримання поліцією 

У місті Вроцлав, що на заході Польщі, 

пройшла протестна акція через загибель 25-

річного українця Дмитра Никифоренка, 

котрого, можливо, закатували польські 

поліцейські.

 

УКРАЇНА 

 

Окупанти катують затриманих кримських 

татар і «шиють» їм диверсію - Джапарова 

Затриманих в окупованому Криму заступника 

голови Меджлісу Нарімана Джелялова та 

братів Ахтемових катували, до них не 

допускали адвокатів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310374-polsa-vidpravila-se-200-nelegaliv-z-kordonu-nazad-u-bilorus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310374-polsa-vidpravila-se-200-nelegaliv-z-kordonu-nazad-u-bilorus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310449-u-finlandii-virisili-skasuvati-socialnu-distanciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3310449-u-finlandii-virisili-skasuvati-socialnu-distanciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310402-u-vroclavi-vijsli-na-protest-cerez-smert-ukrainca-pisla-zatrimanna-policieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310402-u-vroclavi-vijsli-na-protest-cerez-smert-ukrainca-pisla-zatrimanna-policieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310406-okupanti-katuut-zatrimanih-krimskih-tatar-i-siut-im-diversiu-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310406-okupanti-katuut-zatrimanih-krimskih-tatar-i-siut-im-diversiu-dzaparova.html


 

На кордоні з Польщею в мікроавтобусі 

знайшли товарів Apple на 17,5 мільйона 

На Львівщині в мікроавтобусі, який прямував з 

Польщі, прикордонники виявили велику 

партію контрабандної продукції компанії 

Apple.

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,93 

Національний банк України на понеділок, 6 

вересня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 9 копійок - до 26,9298 грн за долар. 

 

В Україні зафіксували 773 нові випадки 

коронавірусу 

В Україні за добу зафіксовано 773 нові 

підтверджені випадки коронавірусної хвороби 

COVID-19, зокрема у 62 дітей.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби чотири рази 

зривали «тишу», біля Широкиного - з СПГ 

Протягом минулої доби, 5 вересня, з боку 

збройних формувань Російської Федерації 

зафіксовано 4 порушення режиму припинення 

вогню, втрат серед українських військових 

немає.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3310454-na-kordoni-z-polseu-v-mikroavtobusi-znajsli-tovariv-apple-na-175-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3310454-na-kordoni-z-polseu-v-mikroavtobusi-znajsli-tovariv-apple-na-175-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310469-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2693.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310469-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2693.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310475-v-ukraini-zafiksuvali-773-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310475-v-ukraini-zafiksuvali-773-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3310464-okupanti-minuloi-dobi-cotiri-razi-zrivali-tisu-bila-sirokinogo-z-spg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3310464-okupanti-minuloi-dobi-cotiri-razi-zrivali-tisu-bila-sirokinogo-z-spg.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

6 вересня: народний календар і астровісник 

Сьогодні зірки радять зосередитись тільки на 

нагальних життєвих проблемах

 

Ілон Маск зустрівся з онуком і правнуком 

Сергія Корольова 

Засновник американської компанії SpaceX Ілон 

Маск провів зустріч із рідними вченого і 

конструктора, основоположника практичної 

космонавтики Сергія Корольова.

 

Країни, які розпочали COVID-щеплення 

третьою дозою. ІНФОГРАФІКА 

Де вже розпочали та планують розпочати 

третю дозу вакцинації.

 

Жителі Рівненщини зможуть ходити до 

Білорусі по гриби і ягоди до 15 листопада 

Від 6 вересня жителі населених пунктів 

Рівненщини поблизу кордону з Білоруссю 

зможуть перетинати його для збирання ягід та 

грибів у сусідній країні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3310153-6-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3310153-6-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3310440-ilon-mask-zustrivsa-z-onukom-i-pravnukom-sergia-korolova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3310440-ilon-mask-zustrivsa-z-onukom-i-pravnukom-sergia-korolova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3307931-kraini-aki-rozpocali-seplenna-tretou-dozou-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3307931-kraini-aki-rozpocali-seplenna-tretou-dozou-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3310422-ziteli-rivnensini-zmozut-hoditi-do-bilorusi-po-gribi-i-agodi-do-15-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3310422-ziteli-rivnensini-zmozut-hoditi-do-bilorusi-po-gribi-i-agodi-do-15-listopada.html


 

6 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Михайло Брайчевський – 

видатний український історик та археолог
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309457-6-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309457-6-veresna-pamatni-dati.html

