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ТОП 

 

Україна прагне угод про безвіз та зону 

вільної торгівлі з США – Кулеба 

Україна на переговорах з американськими 

партнерами просуває ідею укладення угод про 

безвізовий режим та зону вільної торгівлі з 

США.

 

Джапарова: РФ розбудувала цілу систему 

політично вмотивованих переслідувань 

Російська Федерація розбудувала цілу систему 

політично вмотивованих переслідувань всіх, 

хто проявляє незгоду з тимчасовою окупацією 

Криму.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311062-ukraina-pragne-ugod-pro-bezviz-ta-zonu-vilnoi-torgivli-z-ssa-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311062-ukraina-pragne-ugod-pro-bezviz-ta-zonu-vilnoi-torgivli-z-ssa-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3311051-dzaparova-rf-rozbuduvala-cilu-sistemu-politicno-vmotivovanih-peresliduvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3311051-dzaparova-rf-rozbuduvala-cilu-sistemu-politicno-vmotivovanih-peresliduvan.html


 

В Умань прибули майже 30 тисяч хасидів - 

поліція 

На святкування Рош га-Шана до Умані 

прибули понад 29 тисяч прочан-хасидів.

 

Штати назвали «критично важливою» 

допомогу України в евакуації з Афганістану 

Держдепартамент США вніс Україну до 

списку з-понад двох десятків країн, яким 

Сполучені Штати офіційно висловили 

вдячність за «критично важливу» допомогу в 

зусиллях з евакуації людей з Афганістану.

 

Держава виділить 148 мільйонів на 

реставрацію оздоблення костелу Святого 

Миколая 

Держава планує виділити на реставрацію 

оздоблення костелу Святого Миколая у Києві 

148 млн гривень.

 

Кількість випадків коронавірусу в світі 

наближається до 222 мільйонів 

У світі станом на ранок 7 вересня зафіксували 

221 978 794 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3311030-v-uman-pribuli-majze-30-tisac-hasidiv-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3311030-v-uman-pribuli-majze-30-tisac-hasidiv-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311043-stati-nazvali-kriticno-vazlivou-dopomogu-ukraini-v-evakuacii-z-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311043-stati-nazvali-kriticno-vazlivou-dopomogu-ukraini-v-evakuacii-z-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3311018-derzava-vidilit-148-miljoniv-na-restavraciu-ozdoblenna-kostelu-svatogo-mikolaa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3311018-derzava-vidilit-148-miljoniv-na-restavraciu-ozdoblenna-kostelu-svatogo-mikolaa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3311018-derzava-vidilit-148-miljoniv-na-restavraciu-ozdoblenna-kostelu-svatogo-mikolaa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3311018-derzava-vidilit-148-miljoniv-na-restavraciu-ozdoblenna-kostelu-svatogo-mikolaa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311096-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-v-sviti-nablizaetsa-do-222-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311096-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-v-sviti-nablizaetsa-do-222-miljoniv.html


СВІТ 

 

Німеччина засудила вироки білоруським 

опозиціонерам Колесниковій і Знаку 

Уряд Німеччини засудив вироки членам 

президії Координаційної ради білоруської 

опозиції Марії Колесниковій та Максиму 

Знаку.

 

Глави МОЗ G20 до кінця року хочуть 

вакцинувати не менше 40% населення Землі 

Міністри охорони здоров’я групи G20 за 

результатами зустрічі, яка проходила в Римі 5-

6 вересня, ухвалили прикінцеве комюніке, в 

якому накреслили цілі виходу з пандемії.

 

ООН стурбована становищем мігрантів із 

третіх країн на кордоні ЄС та Білорусі 

Міжнародна організація з міграції (МОМ) 

занепокоєна «жахливими умовами», у яких 

опиняються мігранти на кордоні Євросоюзу та 

Білорусі.

 

ПАРЄ відправить п’ятьох спостерігачів на 

вибори до Росії 

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 

відправить п’ятьох спостерігачів за виборами в 

Росії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311074-nimeccina-zasudila-viroki-biloruskim-opozicioneram-kolesnikovij-i-znaku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311074-nimeccina-zasudila-viroki-biloruskim-opozicioneram-kolesnikovij-i-znaku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311059-glavi-moz-g20-do-kinca-roku-hocut-vakcinuvati-ne-mense-40-naselenna-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311059-glavi-moz-g20-do-kinca-roku-hocut-vakcinuvati-ne-mense-40-naselenna-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311070-oon-sturbovana-stanovisem-migrantiv-iz-tretih-krain-na-kordoni-es-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311070-oon-sturbovana-stanovisem-migrantiv-iz-tretih-krain-na-kordoni-es-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311078-pare-vidpravit-patoh-sposterigaciv-na-vibori-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311078-pare-vidpravit-patoh-sposterigaciv-na-vibori-do-rosii.html


 

Ізраїль завдав авіаударів у відповідь по 

ХАМАС у секторі Гази ФОТО, ВІДЕО 

Літаки та безпілотники ВПС Ізраїлю атакували 

ХАМАС в секторі Гази. Це була відповідь 

на запуск куль із запальною сумішшю.

 

Інфляція в єврозоні сягнула 10-річного 

максимуму 

Інфляція в єврозоні сягнула в серпні 10-річного 

максимуму і, ймовірно, зростатиме далі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС працює над форматами, які долучать 

Штати до врегулювання конфлікту на сході 

України 

США долучаться до зусиль України з 

припинення російської агресії, наразі 

дипломати визначають оптимальні формати 

залучення американських партнерів до 

врегулювання збройного конфлікту на сході 

нашої країни.

 

УКРАЇНА 

 

ДТП з Трухіним: Разумков здивований 

мовчанням депутата 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

здивований поведінкою народного депутата 

Олександра Трухіна (фракція партії "Слуга 

народу"), який досі не надав жодних 

коментарів щодо ДТП, яка сталася 23 серпня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311082-izrail-zavdav-aviaudariv-u-vidpovid-po-hamas-u-sektori-gazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311082-izrail-zavdav-aviaudariv-u-vidpovid-po-hamas-u-sektori-gazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311064-inflacia-v-evrozoni-sagnula-10ricnogo-maksimumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311064-inflacia-v-evrozoni-sagnula-10ricnogo-maksimumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311055-mzs-pracue-nad-formatami-aki-dolucat-ssa-vreguluvanna-konfliktu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311055-mzs-pracue-nad-formatami-aki-dolucat-ssa-vreguluvanna-konfliktu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311055-mzs-pracue-nad-formatami-aki-dolucat-ssa-vreguluvanna-konfliktu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311055-mzs-pracue-nad-formatami-aki-dolucat-ssa-vreguluvanna-konfliktu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311021-dtp-z-truhinim-razumkov-zdivovanij-movcannam-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311021-dtp-z-truhinim-razumkov-zdivovanij-movcannam-deputata.html


 

У Криму кількість школярів, які 

навчаються українською, скоротилася у 60 

разів — експерт 

У Криму кількість школярів, які навчаються 

українською мовою, за 8 років окупації 

скоротилась у 60 разів.

 

Резніков про відмову РФ продовжити 

мандат ОБСЄ на кордоні з Україною: Це 

зухвала демонстрація 

Відмова Росії продовжити мандат 

моніторингової місії ОБСЄ на кордоні з 

Україною є зухвалою демонстрацією світу 

байдужості РФ до Мінських домовленостей.

 

«Суд» в окупованому Криму відправив у 

СІЗО братів Ахтемових 

Підконтрольний РФ Київський районний суд 

Сімферополя ухвалив узяти під варту братів 

Азіза і Асана Ахтемових до 4 листопада.

 

Стефанчук сподівається, що Рада восени 

розгляне законопроєкт про місцевий 

референдум 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Руслан Стефанчук сподівається, що парламент 

восени розгляне в першому читанні 

законопроєкт № 5512 "Про місцевий 

референдум".

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310996-u-krimu-kilkist-skolariv-aki-navcautsa-ukrainskou-skorotilasa-u-60-raziv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310996-u-krimu-kilkist-skolariv-aki-navcautsa-ukrainskou-skorotilasa-u-60-raziv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310996-u-krimu-kilkist-skolariv-aki-navcautsa-ukrainskou-skorotilasa-u-60-raziv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310996-u-krimu-kilkist-skolariv-aki-navcautsa-ukrainskou-skorotilasa-u-60-raziv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3311045-reznikov-pro-vidmovu-rf-prodovziti-mandat-obse-na-kordoni-z-ukrainou-ce-zuhvala-demonstracia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3311045-reznikov-pro-vidmovu-rf-prodovziti-mandat-obse-na-kordoni-z-ukrainou-ce-zuhvala-demonstracia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3311045-reznikov-pro-vidmovu-rf-prodovziti-mandat-obse-na-kordoni-z-ukrainou-ce-zuhvala-demonstracia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3311045-reznikov-pro-vidmovu-rf-prodovziti-mandat-obse-na-kordoni-z-ukrainou-ce-zuhvala-demonstracia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3311016-sud-v-okupovanomu-krimu-vidpraviv-u-sizo-brativ-ahtemovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3311016-sud-v-okupovanomu-krimu-vidpraviv-u-sizo-brativ-ahtemovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311080-stefancuk-spodivaetsa-so-rada-voseni-rozglane-zakonoproekt-pro-miscevij-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311080-stefancuk-spodivaetsa-so-rada-voseni-rozglane-zakonoproekt-pro-miscevij-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311080-stefancuk-spodivaetsa-so-rada-voseni-rozglane-zakonoproekt-pro-miscevij-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311080-stefancuk-spodivaetsa-so-rada-voseni-rozglane-zakonoproekt-pro-miscevij-referendum.html


 

В Україні виявили 2 197 нових випадків 

COVID-19 

В Україні за минулу добу, 6 вересня, виявили 2 

197 нових випадків коронавірусної хвороби 

COVID-19. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба у зоні ООС: окупанти сім разів 

зривали «тишу» 

Протягом минулої доби, 6 вересня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано 7 порушень режиму припинення 

вогню з боку збройних формувань Російської 

Федерації.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

7 вересня: народний календар і астровісник 

Саме сьогодні – гарний час, що б розпочати 

вести здоровий спосіб життя

 

Капелюх Наполеона з його ДНК виставили 

на аукціон 

Нещодавно виявлений капелюх із ДНК-

доказом, який підтверджує, що він колись 

належав французькому імператору Наполеону 

Бонапарту, був виставлений на аукціон 

Bonhams у Гонконзі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311109-v-ukraini-viavili-2-197-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311109-v-ukraini-viavili-2-197-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3311098-doba-u-zoni-oos-okupanti-sim-raziv-zrivali-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3311098-doba-u-zoni-oos-okupanti-sim-raziv-zrivali-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3310965-7-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3310965-7-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311004-kapeluh-napoleona-z-jogo-dnk-vistavili-na-aukcion.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311004-kapeluh-napoleona-z-jogo-dnk-vistavili-na-aukcion.html


 

7 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні своє професійне свято відзначають 

українські воєнні розвідники
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310944-7-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310944-7-veresna-pamatni-dati.html

