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ТОП 

 

Пандемія коронавірусу триває 20 місяців: 

ВООЗ заявляє, що людство вийшло на 

плато 

Експерт Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове заявила, 

що наразі що світ вийшов на плато по 

захворюваності на COVID-19, яке, однак, 

знаходиться на досить високому рівні.

 

Україна в ООН закликає світ реагувати на 

затримання Джелялова в окупованому 

Криму 

Українська делегація в ООН закликає 

міжнародну спільноту реагувати на затримання 

в окупованому Криму п’яти кримських татар, 

зокрема першого заступника голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Нарімана 

Джелялова.
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Байден продовжив дію надзвичайної 

ситуації та санкції через втручання у вибори 

в США 

Президент США Джо Байден продовжив на 

наступний рік дію надзвичайної ситуації 

національного масштабу, а також санкції у 

зв’язку із загрозою іноземного втручання в 

американські вибори.

 

Уперед, до мети у 40% вакцинованих від 

коронавірусу землян до кінця року 

Очільники МОЗ групи G20 у Римі 

задекларували цілі з подолання COVID-19

 

Інститут Роберта Ленсінга: як США і ЄС 

комунікуватимуть після осінніх виборів з 

нелегітимним путінським режимом? 

Про це йдеться у дослідженні "Вибори в Росії: 

пошук рішень в парадигмі "кейса Талібану"", 

розміщеному на сайті інституту

 

У Мюнхені відкрився Міжнародний 

автосалон 

Міжнародний автосалон – ІАА – розпочав 7 

вересня роботу в Мюнхені замість свого 

традиційного місця проведення у Франкфурті-

на-Майні.
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СВІТ 

 

Посольство Канади засуджує затримання 

ФСБ Джелялова та інших кримських татар 

Посольство Канади в Україні засуджує 

затримання заступника голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Нарімана 

Джелялова і чотирьох інших кримських татар 

Федеральною службою безпеки Росії.

 

Трамп планує взяти участь у 

президентських виборах 2024 року - Politico 

Колишній президент США Дональд Трамп 

готує «необхідну основу» для участі у 

президентській кампанії 2024 року в США на 

тлі падіння рейтингів нинішнього глави Білого 

дому Джо Байдена.

 

Іран блокує доступ до ядерних об’єктів та 

нарощує збагачення урану - звіт МАГАТЕ 

Іран блокує доступ до деяких своїх ядерних 

об’єктів і продовжує збільшувати свої запаси 

урану, збагаченого вище від відсотка, 

дозволеного ядерною угодою 2015 року.

 

Доповідачка ООН назвала репресії в 

Білорусі гіршими за «катастрофічні» 

Спеціальна доповідачка ООН Анаїс Марін 

заявила про «жахливі репресії» в Білорусі 

проти правозахисних груп, що перешкоджає 

міжнародному моніторингу порушень там.
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Верховний суд Мексики визнав покарання 

за аборт неконституційним 

Верховний суд Мексики у 

вівторок одноголосно вирішив, що покарання 

за аборти є неконституційним.

 

До кінця вересня у Швеції знімуть майже всі 

коронавірусні обмеження 

Швеція приступить до наступного етапу свого 

національного плану зі зняття карантинних 

обмежень наприкінці вересня: буде скасовано 

майже всі обмеження для роботи ресторанів та 

проведення публічних заходів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У США закликають збільшити оборонну 

допомогу Україні 

Україна, яка протистоїть новим проявам 

російської агресії, потребує більшої підтримки 

з боку Сполучених Штатів, у тому числі у 

вигляді летальних систем озброєнь, для 

стримування нових російських провокацій.

 

Британський експерт сказав, що допоможе 

Україні у стримуванні агресії Кремля 

Головна мета статті президента Росії про 

«єдність» українського та російського народів 

– це звичайне залякування як України, так і 

Заходу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311811-verhovnij-sud-meksiki-viznav-pokaranna-za-abort-nekonstitucijnim.html
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Гербст назвав великим позитивом спільну 

заяву Президентів США й України 

Спільна заява щодо стратегічного партнерства 

України й США, підписана Президентами під 

час зустрічі в Вашингтоні минулого тижня, є 

великим позитивом, що відкриває нові 

можливості для посилення взаємодії.

 

Мінагро підписало меморандум з IFC про 

розвиток зрошення в Україні 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та 

Мінагрополітики підписали Меморандум про 

взаєморозуміння з метою модернізації та 

розвитку сектору зрошення та дренажу в 

Україні.

 

Квін про дату зустрічі Байдена і 

Зеленського: Це не пов’язано з канікулами 

Конгресу 

Тимчасова повірена у справах США в Україні 

Крістіна Квін спростувала припущення, що 

зустріч президентів США та України навмисно 

була призначена на час канікул Конгресу, щоб 

Зеленський не мав можливості обговорити з 

конгресменами тему «Північного потоку-2».

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський змінив склад Координаційної 

ради з протидії COVID-19 

Президент Володимир Зеленський змінив 

склад Координаційної ради з протидії 

поширенню COVID-19.
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Другий день Рош га-Шана в Умані: поліція 

не допустила грубих порушень 

Поліціянти не допустили правопорушень під 

час святкування другого дня іудейського 

Нового року в Умані Черкаської області.

 

«Доступними ліками» користуються понад 

три мільйони пацієнтів – Нацслужба 

здоров'я 

Програмою "Доступні ліки" користуються вже 

понад три мільйони пацієнтів.

 

Мельник каже, що Бюро економічної 

безпеки не встигають запустити вчасно 

Новостворене Бюро економічної безпеки 

(БЕБ), яке має замінити стару Державну 

фіскальну службу не встигають запустити до 

25 вересня.

 

В Україні – 2 772 нові випадки коронавірусу 

В Україні за минулу добу виявлено 2772 

випадки зараження коронавірусом.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3311739-drugij-den-ros-gasana-v-umani-policia-ne-dopustila-grubih-porusen.html
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Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на середу, 8 

вересня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 8 копійок - до 26,7317 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Мінування та обстріли: окупанти на сході 

України сім разів порушили «тишу» 

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

8 вересня: народний календар і астровісник 

Дізнаємося, чи варто очікувати «бабиного 

літа» і починати нові справи

 

Українці побили допандемійний рекорд 

відвідуваності Анталії 

Україна стала єдиною країною, кількість 

туристів з якої перевищила цього року 

допандемійний показник відвідуваності 

Анталії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311831-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3311817-minuvanna-ta-obstrili-okupanti-na-shodi-ukraini-sim-raziv-porusili-tisu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3311724-ukrainci-pobili-dopandemijnij-rekord-vidviduvanosti-antalii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3311724-ukrainci-pobili-dopandemijnij-rekord-vidviduvanosti-antalii.html


 

Apple офіційно анонсувала щорічну 

презентацію новинок на 14 вересня 

Популярний у світі виробник електронних 

пристроїв і програмного забезпечення 

компанія Apple проведе офіційну презентацію 

нової лінійки своїх розробок уже наступного 

вівторка, 14 вересня.

 

Трейлер до нової «Матриці» анонсували за 

допомогою 180 тисяч тизерів 

Студія Warner Bros. на офіційному сайті 

кінострічки «Матриця» розмістила близько 180 

тисяч тизерів (уривків зі стрічки), які 

випадковим чином генерують відео трейлера 

четвертого фільму культової франшизи.

 

8 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світова громадськість відзначає 

Міжнародний день грамотності   

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3311781-apple-oficijno-anonsuvala-soricnu-prezentaciu-novinok-na-14-veresna.html
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