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ТОП 

 

Спостерігачі ОБСЄ нарахували понад 1500 

порушень «тиші» на сході України за добу 

За добу, 7 вересня, спостерігачі СММ ОБСЄ 

зафіксували понад 1500 порушень режиму 

припинення вогню на сході України.

 

РФ розмістила свої винищувачі за 430 

кілометрів від Києва на території Білорусі 

На аеродром Барановичі в Білорусі для 

формування навчально-бойового центру 

спільної підготовки ВПС і військ ППО 

Білорусі та Росії прибули російські військові 

винищувачі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3312486-sposterigaci-obse-narahuvali-ponad-1500-porusen-tisi-na-donbasi-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3312486-sposterigaci-obse-narahuvali-ponad-1500-porusen-tisi-na-donbasi-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312426-rf-rozmistila-svoi-vinisuvaci-za-430-kilometriv-vid-kieva-na-teritorii-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312426-rf-rozmistila-svoi-vinisuvaci-za-430-kilometriv-vid-kieva-na-teritorii-bilorusi.html


 

Місцезнаходження колишнього члена 

Меджлісу Менсітова залишається 

невідомим 

Місцезнаходження колишнього члена 

Меджлісу кримськотатарського народу 

Ельдара Менсітова, якого 8 вересня вночі після 

обшуку вивезли в невідомому напрямку, 

залишається невідомим.

 

Єврокомісія зареєструвала ініціативу щодо 

заборони торгівлі з окупованими 

територіями 

Європейська комісія зареєструвала громадську 

ініціативу «Забезпечення відповідності 

спільної комерційної політики Угодам ЄС та 

міжнародному законодавству».

 

Афганські жінки протестували через те, що 

в новому уряді - лише чоловіки 

Десятки жінок у Кабулі та в провінції 

Бадахшан на північному сході Афганістану 

протестували проти нового тимчасового уряду, 

сформованого «Талібаном», до якого увійдуть 

виключно чоловіки.

 

У Конгресі США стурбовані загрозами від 

нового мітингу прихильників Трампа 

Поліція Капітолію поширила внутрішній 

меморандум, а керівництво Конгресу США 

проводить спеціальні брифінги з питань 

безпеки щодо нових загроз під час 

запланованого на 18 вересня масового мітингу 

прихильників Дональда Трампа.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312408-misceznahodzenna-kolisnogo-clena-medzlisu-mensitova-zalisaetsa-nevidomim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312408-misceznahodzenna-kolisnogo-clena-medzlisu-mensitova-zalisaetsa-nevidomim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312408-misceznahodzenna-kolisnogo-clena-medzlisu-mensitova-zalisaetsa-nevidomim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312408-misceznahodzenna-kolisnogo-clena-medzlisu-mensitova-zalisaetsa-nevidomim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312480-evrokomisia-zareestruvala-iniciativu-sodo-zaboroni-torgivli-z-okupovanimi-teritoriami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312480-evrokomisia-zareestruvala-iniciativu-sodo-zaboroni-torgivli-z-okupovanimi-teritoriami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312480-evrokomisia-zareestruvala-iniciativu-sodo-zaboroni-torgivli-z-okupovanimi-teritoriami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312480-evrokomisia-zareestruvala-iniciativu-sodo-zaboroni-torgivli-z-okupovanimi-teritoriami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312464-afganski-zinki-protestuvali-cerez-te-so-v-novomu-uradi-lise-coloviki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312464-afganski-zinki-protestuvali-cerez-te-so-v-novomu-uradi-lise-coloviki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312466-u-kongresi-ssa-sturbovani-zagrozami-vid-novogo-mitingu-prihilnikiv-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312466-u-kongresi-ssa-sturbovani-zagrozami-vid-novogo-mitingu-prihilnikiv-trampa.html


СВІТ 

 

У США ідентифікували ще дві жертви 

теракту 11 вересня 

За кілька днів до 20-ї річниці трагічних подій 

11 вересня в Нью-Йорку офіс головного 

медичного експерта цього міста ідентифікував 

іще двох жертв нападів на Світовий торговий 

центр.

 

Президент Афганістану перепросив у народу 

за те, що не запобіг захопленню влади 

Талібаном 

Президент Афганістану Ашраф Гані попросив 

вибачення у свого народу за те, що залишив 

країну та не зміг перешкодити захопленню 

влади талібами.

 

За пів року в Москві за статтею про мітинги 

засудили понад 6 тисяч осіб 

У російській столиці за перше півріччя 

поточного року за статтею про порушення 

порядку проведення мітингів і пікетів були 

засуджені понад шість тисяч осіб.

 

В Ефіопії бойовики з регіону Тиграй за два 

дні вбили понад 100 селян 

В Ефіопії повстанські загони з регіону Тиграй 

за два дні вбили 120 селян у регіоні Амхара.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312410-u-ssa-identifikuvali-se-dvi-zertvi-teraktu-11-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312410-u-ssa-identifikuvali-se-dvi-zertvi-teraktu-11-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312431-prezident-afganistanu-poprosiv-u-narodu-za-te-so-ne-zapobig-zahoplennu-vladi-talibanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312431-prezident-afganistanu-poprosiv-u-narodu-za-te-so-ne-zapobig-zahoplennu-vladi-talibanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312431-prezident-afganistanu-poprosiv-u-narodu-za-te-so-ne-zapobig-zahoplennu-vladi-talibanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312431-prezident-afganistanu-poprosiv-u-narodu-za-te-so-ne-zapobig-zahoplennu-vladi-talibanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312490-za-piv-roku-v-moskvi-za-statteu-pro-mitingi-zasudili-ponad-6-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312490-za-piv-roku-v-moskvi-za-statteu-pro-mitingi-zasudili-ponad-6-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312494-v-efiopii-bojoviki-z-regionu-tigraj-za-dva-dni-vbili-ponad-100-selan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312494-v-efiopii-bojoviki-z-regionu-tigraj-za-dva-dni-vbili-ponad-100-selan.html


 

Таліби розмалювали стіни навколо 

посольства США в Кабулі своїми 

символами та гаслами 

Таліби пофарбували стіни навколо колишньої 

будівлі посольства США в Кабулі білим, 

розмалювали їх символами Талібану та 

нанесли свої гасла.

 

Олімпійський комітет КНДР відсторонили 

за неучасть в Іграх у Токіо 

Міжнародний олімпійський комітет 

відсторонив Національний олімпійський 

комітет Північної Кореї до кінця 2022 року 

через неучасть в Олімпіаді у Токіо.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Чубаров закликав західні країни не 

зустрічатися з Путіним 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров закликав західні країни 

відмовитися від діалогу і зустрічей з 

президентом РФ Володимиром Путіним.

 

Україна в ООН закликала Північну Корею 

відмовитися від ядерної зброї 

Українська делегація в ООН закликала 

Північну Корею припинити ядерні 

випробування та провести повну 

денуклеаризацію.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312498-talibi-rozmaluvali-stini-navkolo-posolstva-ssa-v-kabuli-svoimi-simvolami-ta-gaslami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312498-talibi-rozmaluvali-stini-navkolo-posolstva-ssa-v-kabuli-svoimi-simvolami-ta-gaslami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312498-talibi-rozmaluvali-stini-navkolo-posolstva-ssa-v-kabuli-svoimi-simvolami-ta-gaslami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312498-talibi-rozmaluvali-stini-navkolo-posolstva-ssa-v-kabuli-svoimi-simvolami-ta-gaslami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3312405-olimpijskij-komitet-kndr-vidstoronili-za-neucast-v-igrah-u-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3312405-olimpijskij-komitet-kndr-vidstoronili-za-neucast-v-igrah-u-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312470-cubarov-zaklikav-zahidni-kraini-ne-zustricatisa-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312470-cubarov-zaklikav-zahidni-kraini-ne-zustricatisa-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312450-ukraina-v-oon-zaklikala-pivnicnu-koreu-vidmovitisa-vid-adernoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312450-ukraina-v-oon-zaklikala-pivnicnu-koreu-vidmovitisa-vid-adernoi-zbroi.html


 

Польща екстрадувала до США українця, 

який торгував комп'ютерними паролями 

Польща екстрадувала до США 28-річного 

громадянина України, де йому висунули 

звинувачення в зламі та продажі комп'ютерних 

паролів.

 

УКРАЇНА 

 

Обвинувачений ФСБ у «диверсії» Ахтемов 

виявився родичем першої заступниці глави 

МЗС 

Затриманий в окупованому Криму та 

обвинувачений у "диверсії" Асан Ахтемов є 

родичем першої заступниці міністра 

закордонних справ України Еміне Джапарової.

 

Мін'юст проти розміщення афганських 

біженців у колоніях на Київщині - Висоцька 

Міністерство юстиції не підтримало ініціативу 

міністра МВС про розміщення біженців з 

Афганістану в закритих колоніях Київської 

області.

 

Клочко пояснить антикорупційним органам 

походження майна своїх родичів - Разумков 

Голова Комітету ВР з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

Андрій Клочко (фракція "Слуга народу") 

зможе надати пояснення щодо походження 

майна своїх родичів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3312488-polsa-ekstraduvala-do-ssa-ukrainca-akij-torguvav-komputernimi-parolami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3312488-polsa-ekstraduvala-do-ssa-ukrainca-akij-torguvav-komputernimi-parolami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312420-obvinuvacenij-fsb-u-diversii-ahtemov-viavivsa-rodicem-persoi-zastupnici-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312420-obvinuvacenij-fsb-u-diversii-ahtemov-viavivsa-rodicem-persoi-zastupnici-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312420-obvinuvacenij-fsb-u-diversii-ahtemov-viavivsa-rodicem-persoi-zastupnici-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312420-obvinuvacenij-fsb-u-diversii-ahtemov-viavivsa-rodicem-persoi-zastupnici-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312460-minust-proti-rozmisenna-afganskih-bizenciv-u-koloniah-na-kiivsini-visocka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312460-minust-proti-rozmisenna-afganskih-bizenciv-u-koloniah-na-kiivsini-visocka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312502-klocko-poasnit-antikorupcijnim-organam-pohodzenna-majna-svoih-rodiciv-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312502-klocko-poasnit-antikorupcijnim-organam-pohodzenna-majna-svoih-rodiciv-razumkov.html


 

Паломники-хасиди почали від’їжджати з 

Умані 

Паломники-хасиди, ввечері, 8 вересня, після 

святування Нового року за іудейським 

календарем - Рош га-Шана - почали 

від’їжджати з Умані до країн постійного 

проживання.

 

Понад 140 ВПО отримають житло коштом 

субвенції з держбюджету - Мінреінтеграції 

Кабінет Міністрів на засіданні розподілив 

субвенцію з державного бюджету, коштом якої 

планується придбати 46 об'єктів нерухомості 

для тимчасового проживання приблизно 144 

внутрішньо переміщених осіб.

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на четвер, 9 

вересня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 1 копійку - до 26,7452 грн за долар. 

 

В Україні зафіксували 3 663 нові випадки 

коронавірусу 

За добу 8 вересня в Україні зафіксовано 3 663 

нові підтверджені випадки коронавірусної 

хвороби COVID-19 (з них дітей – 342, 

медпрацівників – 63). 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3312400-palomnikihasidi-pocali-vidizdzati-z-umani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3312400-palomnikihasidi-pocali-vidizdzati-z-umani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312476-ponad-140-vpo-otrimaut-zitlo-kostom-subvencii-z-derzbudzetu-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312476-ponad-140-vpo-otrimaut-zitlo-kostom-subvencii-z-derzbudzetu-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312508-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312508-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312510-v-ukraini-zafiksuvali-3-663-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312510-v-ukraini-zafiksuvali-3-663-novi-vipadki-koronavirusu.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба у зоні ООС: окупанти 11 разів зривали 

«тишу», поранивши двох військових 

Упродовж минулої доби в районі проведення 

операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 

порушень режиму припинення вогню з боку 

збройних формувань Російської Федерації.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

9 вересня: народний календар і астровісник 

Зірки радять братися за нові справи та проєкти

 

Кінострічка «Депортація 44-46» сьогодні 

виходить в український кінопрокат 

9 вересня розпочинається прокат 

документального фільму Олесі Моргунець-

Ісаєнко "Депортація 44-46", який присвячений 

примусовому виселенню українців з території 

сучасної південно-східної Польщі до УРСР.

 

Головнокомандувач ЗСУ закликав охочих 

приєднатись до Українського військового 

забігу 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 

запросив громадян України взяти участь у 

першому в історії забігу під егідою Збройних 

сил, який відбудеться 10 жовтня в столиці.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3312506-doba-u-zoni-oos-okupanti-11-raziv-zrivali-tisu-poranivsi-dvoh-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3312506-doba-u-zoni-oos-okupanti-11-raziv-zrivali-tisu-poranivsi-dvoh-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3312454-9-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3312454-9-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3312496-kinostricka-deportacia-4446-sogodni-vihodit-v-ukrainskij-kinoprokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3312496-kinostricka-deportacia-4446-sogodni-vihodit-v-ukrainskij-kinoprokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3312482-golovnokomanduvac-zsu-zaklikav-ohocih-priednatis-do-ukrainskogo-vijskovogo-zabigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3312482-golovnokomanduvac-zsu-zaklikav-ohocih-priednatis-do-ukrainskogo-vijskovogo-zabigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3312482-golovnokomanduvac-zsu-zaklikav-ohocih-priednatis-do-ukrainskogo-vijskovogo-zabigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3312482-golovnokomanduvac-zsu-zaklikav-ohocih-priednatis-do-ukrainskogo-vijskovogo-zabigu.html


 

Безос знову поскаржився на Маска – цього 

разу через супутники зв’язку 

Компанія мільярдера Джеффа Безоса Amazon 

звинуватила мільярдера Ілона Маска в 

ігноруванні низки встановлених урядом 

правил, включаючи вимоги Федерального 

управління цивільної авіації.

 

Учені знайшли на Марсі природні притулки 

від радіації 

На поверхні Марса міститься колосальна 

кількість небезпечної для життя радіації, проте 

на цій планеті існують природні притулки - 

пагорби, які здатні укрити людини від впливу 

небезпечних для життя високоенергетичних 

частинок, що надходять з космосу.

 

9 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Іван Котляревський - 

український письменник і громадський діяч, 

перший класик нової української літератури
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