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ТОП 

 

Генасамблея ООН включила питання 

окупації Криму й ОРДЛО до порядку 

денного нової сесії 

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за 

збереження в порядку денному сесії пункту 

«Ситуація на тимчасово окупованих територіях 

України».

 

Блінкен підтвердив «регулярні контакти» 

Штатів з талібами 

Держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив, що 

американська сторона веде переговори з 

представниками «Талібану», зокрема щодо 

евакуації з Афганістану громадян США й 

інших країн.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313138-genasamblea-oon-vklucila-pitanna-okupacii-krimu-j-ordlo-do-poradku-dennogo-nastupnoi-sesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313138-genasamblea-oon-vklucila-pitanna-okupacii-krimu-j-ordlo-do-poradku-dennogo-nastupnoi-sesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313138-genasamblea-oon-vklucila-pitanna-okupacii-krimu-j-ordlo-do-poradku-dennogo-nastupnoi-sesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313138-genasamblea-oon-vklucila-pitanna-okupacii-krimu-j-ordlo-do-poradku-dennogo-nastupnoi-sesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313145-blinken-pidtverdiv-regularni-kontakti-stativ-z-talibami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313145-blinken-pidtverdiv-regularni-kontakti-stativ-z-talibami.html


 

Американські ЗМІ мовчать про брехню 

радника Байдена - Fox News 

Низка провідних медіа США, які підтримують 

демократів, ігнорують той факт, що медичний 

радник Джо Байдена, головний санітарний 

лікар США Ентоні Фаучі нібито збрехав 

Конгресу.

 

Справа MH17: сьогодні у суді слово мали 

дев'ятеро родичів загиблих 

У Нідерландах у судовому комплексі 

“Схіпхол” під час судового засідання у справі 

МН17 сьогодні виступили 9 родичів загиблих.

 

Чи можна демократію принести на багнетах, 

або Згадуючи В’єтнамську війну 

Катастрофа Афганістану викликала дежавю – 

колись це вже було, до того ж і не раз, зокрема 

у В’єтнамі. То що, спроби дати комусь 

«Вашингтона з праведним законом» апріорі 

приречені?

 

В ООН вважають, що стихійні лиха за 2020-

2021 роки пов'язані діяльністю людини 

Головна причина почастішання стихійних лих 

у світі, таких як циклони, повені та посухи, - це 

діяльність людини.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313141-amerikanski-zmi-movcat-pro-brehnu-radnika-bajdena-fox-news.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313141-amerikanski-zmi-movcat-pro-brehnu-radnika-bajdena-fox-news.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313110-sprava-mh17-sogodni-u-sudi-slovo-mali-devatero-rodiciv-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313110-sprava-mh17-sogodni-u-sudi-slovo-mali-devatero-rodiciv-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312369-ci-mozna-demokratiu-prinesti-na-bagnetah-abo-zgaduuci-vetnamsku-vijnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312369-ci-mozna-demokratiu-prinesti-na-bagnetah-abo-zgaduuci-vetnamsku-vijnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312658-v-oon-vvazaut-so-stihijni-liha-za-20202021-roki-povazani-dialnistu-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312658-v-oon-vvazaut-so-stihijni-liha-za-20202021-roki-povazani-dialnistu-ludini.html


СВІТ 

 

Путін заявив про узгодження з Лукашенком 

усіх програм інтеграції РФ і Білорусі 

Володимир Путін після більш ніж тригодинних 

переговорів з Олександром Лукашенком 

заявив про узгодження всіх 28 програм 

«Союзної держави» РФ і Білорусі.

 

Байден продовжив у США режим 

надзвичайної ситуації через загрозу терактів 

Джо Байден продовжив на рік дію в США 

надзвичайної ситуації національного 

масштабу, запровадженої після терактів 11 

вересня 2001 року.

 

Франція надала громадянство 12 тисячам 

осіб, які допомагали боротися з COVID-19 

Влада Франції ухвалила надати громадянство 

понад 12 тисячам осіб, які працювали на 

передовій лінії боротьби з пандемією 

коронавірусу.

 

Поліція п'ять годин допитувала сина 

чеського прем’єра 

Син прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша у 

четвер п'ять годин провів у відділку поліції в 

центрі Праги, де давав свідчення стосовно 

свого перебування в окупованому Криму в 

2017 році.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313121-putin-zaaviv-pro-uzgodzenna-z-lukasenkom-usih-program-integracii-rf-i-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313121-putin-zaaviv-pro-uzgodzenna-z-lukasenkom-usih-program-integracii-rf-i-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313130-bajden-prodovziv-u-ssa-rezim-nadzvicajnoi-situacii-cerez-zagrozu-teraktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313130-bajden-prodovziv-u-ssa-rezim-nadzvicajnoi-situacii-cerez-zagrozu-teraktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313151-francia-nadala-gromadanstvo-12-tisacam-osib-aki-dopomagali-borotisa-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313151-francia-nadala-gromadanstvo-12-tisacam-osib-aki-dopomagali-borotisa-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313112-policia-pat-godin-dopituvala-sina-ceskogo-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313112-policia-pat-godin-dopituvala-sina-ceskogo-premera.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз - в ООН: Окупація Криму 

загрожує міжнародній безпеці 

Окупація Росією Криму залишається прямим 

викликом міжнародній безпеці, що має 

серйозні наслідки для міжнародного 

правопорядку, покликаного захищати 

суверенітет усіх держав.

 

Кислиця закликав членів ООН долучатися 

до Кримської платформи 

Постійний представник України при ООН 

Сергій Кислиця закликав приєднуватися до 

декларації Кримської платформи ті держави, 

які не змогли взяти участь в її інавгураційному 

саміті.

 

Непрозорість навчань «Захід-2021» несе 

ризики для регіону - міноборони Естонії 

Непрозорість російсько-білоруських навчань 

«Захід-2021», які починаються у п’ятницю, 

створює додаткові ризики в регіоні, як це було 

навесні під час ескалації біля кордонів 

України.

 

Держдеп США прокоментував ситуацію в 

Нафтогазі 

США висловлюють занепокоєння у зв'язку зі 

звільненням незалежних членів наглядової 

ради НАК «Нафтогаз України» та закликають 

позитивно врегулювати це питання.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3313149-evrosouz-v-oon-okupacia-krimu-zagrozue-miznarodnij-bezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3313149-evrosouz-v-oon-okupacia-krimu-zagrozue-miznarodnij-bezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3313144-kislica-zaklikav-cleniv-oon-dolucatisa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3313144-kislica-zaklikav-cleniv-oon-dolucatisa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313155-neprozorist-navcan-zahid2021-nese-riziki-dla-regionu-minoboroni-estonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313155-neprozorist-navcan-zahid2021-nese-riziki-dla-regionu-minoboroni-estonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313124-derzdep-ssa-prokomentuvav-situaciu-v-naftogazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313124-derzdep-ssa-prokomentuvav-situaciu-v-naftogazi.html


 

Шмигаль назвав пріоритети в подоланні 

коронакризи 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час 

дискусійної панелі форуму «Європа: напрямок 

відбудови» у польському місті Карпач розповів 

про сценарії виходу з кризи, спричиненої 

пандемією COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Вакцинація не є приводом відмовлятися від 

масок - Кузін 

МОЗ планує залучати представників 

Нацполіції до перевірок дотримання 

протиепідемічних заходів.

 

Газ для населення під час опалювального 

сезону не подорожчає - експерт 

Ціна на газ для населення до квітня 2022 року 

не зміниться, оскільки вже підписані відповідні 

контракти між "Нафтогазом України" та 

постачальниками.

 

У кількох регіонах запускають ще 20 

комплексів автофіксації порушень 

На дорогах України з 10 вересня починають 

працювати ще 20 приладів системи 

автоматичної фото- і відеофіксації порушень 

правил дорожнього руху.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313132-smigal-nazvav-prioriteti-v-podolanni-koronakrizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313132-smigal-nazvav-prioriteti-v-podolanni-koronakrizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313125-vakcinacia-ne-e-privodom-vidmovlatisa-vid-masok-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313125-vakcinacia-ne-e-privodom-vidmovlatisa-vid-masok-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313161-gaz-dla-naselenna-pid-cas-opaluvalnogo-sezonu-ne-podorozcae-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313161-gaz-dla-naselenna-pid-cas-opaluvalnogo-sezonu-ne-podorozcae-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3313158-u-kilkoh-regionah-zapuskaut-se-20-kompleksiv-avtofiksacij-porusen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3313158-u-kilkoh-regionah-zapuskaut-se-20-kompleksiv-avtofiksacij-porusen.html


 

Фахівці Держспецзв'язку за тиждень 

заблокували понад 43 тисячі кібератак 

Протягом 1 – 7 вересня фахівці Держслужби 

спеціального зв’язку та захисту інформації 

заблокували понад 43 тисячі атак на державні 

інформаційні ресурси.

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,73 

Національний банк України на п'ятницю, 10 

вересня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 2 копійки - до 26,7264 грн за долар.

 

В Україні - 3 615 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу виявлено 3 615 

нових підтверджених випадків зараження 

коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу 12 разів обстрілювали 

українські позиції на сході, поранили двох 

бійців ЗСУ 

Протягом минулої доби, 9 вересня, в районі 

проведення операції Об'єднаних сил 

зафіксовано 12 порушень режиму припинення 

вогню з боку збройних формувань Російської 

Федерації.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313163-fahivci-derzspeczvazku-za-tizden-zablokuvali-ponad-43-tisaci-kiberatak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313163-fahivci-derzspeczvazku-za-tizden-zablokuvali-ponad-43-tisaci-kiberatak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313175-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2673.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313175-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2673.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313185-v-ukraini-3-615-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313185-v-ukraini-3-615-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3313177-okupanti-za-dobu-12-raziv-obstriluvali-ukrainski-pozicii-na-shodi-poranili-dvoh-bijciv-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3313177-okupanti-za-dobu-12-raziv-obstriluvali-ukrainski-pozicii-na-shodi-poranili-dvoh-bijciv-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3313177-okupanti-za-dobu-12-raziv-obstriluvali-ukrainski-pozicii-na-shodi-poranili-dvoh-bijciv-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3313177-okupanti-za-dobu-12-raziv-obstriluvali-ukrainski-pozicii-na-shodi-poranili-dvoh-bijciv-zsu.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

10 вересня: народний календар і 

астровісник 

Зірки кажуть, що прийшов час приймати 

відповідальні рішення

 

Євросоюз вилучив шість країн із «зеленого» 

списку подорожей 

Рада ЄС оголосила про оновлення переліку 

країн, з якими рекомендовано поступово 

скасовувати обмеження на несуттєві подорожі 

в умовах пандемії: до нього додали одну та 

вилучили шість держав.

 

У Штатах авіапасажирів без масок 

штрафуватимуть на $3 тисячі 

Штрафи за порушення маскового режиму в 

аеропортах США та літаках американських 

компаній зросли вдвічі – після оголошення 

Байденом нових обмежень в умовах пандемії.

 

10 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні виповнюється 127 років від дня 

народження Олександра Довженка - 

українського кінорежисера і письменника, 

класика світового кіно
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3313134-10-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3313134-10-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313118-evrosouz-viluciv-sist-krain-iz-zelenogo-spisku-podorozej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313118-evrosouz-viluciv-sist-krain-iz-zelenogo-spisku-podorozej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313157-u-statah-aviapasaziriv-bez-masok-strafuvatimut-na-3-tisaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313157-u-statah-aviapasaziriv-bez-masok-strafuvatimut-na-3-tisaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311526-10-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311526-10-veresna-pamatni-dati.html

