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ТОП 

 

Штати мають посилити свою присутність в 

Україні – Зеленський 

Наразі Україна є пріоритетною для США 
країною, тому Вашингтон у жодному разі не 
повинен її покидати. 

 

 

Європі загрожує дефіцит газу в зимовий 

період – представник Держдепу 

У адміністрації США вважають, що 

енергетичній безпеці Європи загрожує нестача 
газу взимку, оскільки Росія недопоставила 
достатньо пального на європейський ринок, 
чим також спричинила підвищення цін. 
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«Аль-Каїда» поширила відео з «померлим» 

лідером аль-Завахрі 

Терористичне угруповання «Аль-Каїда» 
поширило відео з промовою свого лідера 
Аймана аль-Завахрі, присвячене 20-й річниці 
терактів 9/11, через кілька місяців після появи 

чуток про його смерть. 

 

Таліби дозволять афганським жінкам 

вчитися в університетах, але з обмеженнями 

Жінкам в Афганістані буде дозволено 
навчатися в університетах, але гендерна 
сегрегація (обмеження контактів з 

представниками протилежної статі) та 
ісламський дрес-код будуть обов'язковими.

 

 

У Росії впав пасажирський літак: 

щонайменше четверо загиблих 

У Росії щонайменше четверо людей загинули 

внаслідок падіння літака L-410, який 
виконував місцевий пасажирський рейс в 
Іркутській області у Сибіру.

 

Українські бренди вперше представлені в 

шоу-румі під час Тижня моди у Нью-Йорку 
ФОТО 

Чотири українські бренди представлені в шоу-
румі під час Тижня моди, що проходить у Нью-
Йорку з 10 по 16 вересня.
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У світі зафіксували понад 225,4 мільйона 

випадків коронавірусу 

У світі станом на ранок 13 вересня зафіксовано 
понад 225,4 млн випадків зараження 
коронавірусом, одужали вже понад 202 
мільйони осіб.

 

СВІТ 

 

Джонсон проведе переговори з Байденом у 

вересні - ЗМІ 

У вересні прем'єр-міністр Великобританії 
Джонсон проведе переговори з президентом 
США Джо Байденом. 

 

Ізраїль знову завдав авіаудари у відповідь 

по ХАМАС у секторі Газа ВІДЕО 

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудари по 
цілях у секторі Гази рано вранці в понеділок у 
відповідь на ракетний обстріл в неділю. 

 

Очільниця Парижа заявила про участь у 

виборах президента Франції 

Міська голова французької столиці Анн 
Ідальго заявила, що буде балотуватися на 
посаду президента Франції на виборах 2022 

року. 
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Король Марокко призначив голову нового 

уряду 

Король Марокко Мухаммед VI призначив 
бізнесмена Азіза Аханнуха очільником нового 
уряду. 

 

Північна Корея здійснила випробування 

нових крилатих ракет великої дальності 

Північна Корея у ці вихідні провела успішні 
випробування нового типу крилатих ракет 
великої дальності.

 

 

Половина республіканців хоче іншого 

кандидата на наступних виборах замість 

Трампа 

Більшість республіканців вважає, що 
експрезидент Дональд Трамп має бути лідером 
Республіканської партії, однак розходяться у 
ставленні до висунення його кандидатом на 
президентських виборах 2024 року 50 на 50. 

 

У Нідерландах з 25 вересня відбудеться 

чергове послаблення карантину 

У Нідерландах наприкінці вересня 
впроваджується чергове послаблення 
карантинних обмежень.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Формат участі Зеленського у Генасамблеї 

ООН ще вирішується - Никифоров 

Президент України Володимир Зеленський 

планує взяти участь в 76-й сесії Генеральної 
асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку 
наприкінці вересня, але ще не вирішено в 
якому форматі відбудеться його участь — 
онлайн або офлайн. 

 

Данілов: Україна здатна силою повернути 

схід України та повоювати за Крим 

Секретар Ради національної безпеки й оборони 
Олексій Данілов заявив, що українська армія 
здатна військовим шляхом звільнити 
окупований схід України та повоювати за 
Крим, однак до такого кроку Україна поки що 
вдаватися не збирається. 

 

На україно-польському кордоні відкриють 

нові пункти пропуску 

На україно-польському кордоні у Львівській і 
Волинській областях, а також на Закарпатті - 
на кордоні з Польщею та зі Словаччиною - 
планують відкрити 3-4 нові пункти пропуску.

 

Українці у Вроцлаві пікетували управління 

поліції у справі смерті Никифоренка 

Кількадесят українців, до яких долучилися і 
поляки, пікетували в неділю управління поліції 
Нижньосілезького воєводства у Вроцлаві, 
вимагаючи
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Через пандемію переговори про перетин 

кордонів ЄС довелося починати «з нуля» — 

Дещиця 

У розпал пандемії коронавірусу країни 
Європейського Союзу закрили свої кордони, і 
довелося "з нуля" вести переговори про 

можливості для українців відвідувати 
європейські держави.

 

УКРАЇНА 

 

РПЦ вважає образою встановлення 

монумента Дзержинському в окупованому 

Криму 

У Російській православній церкві (РПЦ) 
назвали «образою пам’яті жертв червоного 
терору» встановлення монумента засновнику 
всеросійської  

 

Кличко розповів про життя столиці в період 

жорсткого карантину ВІДЕО 

На Україну насувається наступна хвиля 
захворюваності коронавірусом, таким чином, 
збільшується кількість нових хворих, але Київ 
вже готовий до боротьби з інфекцією. 

 

 

За добу в Україні виявили 1205 випадків 

COVID-19 

За минулу добу, 12 вересня, в Україні виявили 
1205 нових випадків коронавірусної хвороби 
COVID-19.  
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Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на понеділок, 13 
вересня 2021 року, зміцнив офіційний курс 
гривні на 5 копійок - до 26,6782 грн за долар. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

У зоні ООС минулої доби загинув 

український боєць, троє поранені 

Протягом минулої доби, 12 вересня, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил 
зафіксовано 10 порушень режиму припинення 
вогню.

 

 

Військові назвали ім'я бійця з 

Житомирщини, який загинув на сході 

України 

12 вересня внаслідок обстрілу протитанковою 
ракетою загинув 27-річний 
військовослужбовець Об'єднаних сил - матрос 
Артур Голуб, родом із

СУСПІЛЬСТВО 

 

13 вересня: народний календар і 

астровісник 

Зірки обіцяють успіх і підтримку діловим 

людям  
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Дія попередить користувачів про кредитних 

шахраїв – Федоров  ВІДЕО 

У застосунку "Дія" з'явиться оновлення - він 
буде попереджати користувачів про перевірку 
кредитної історії банком. 

 

У Чорнобильському заповіднику показали 

будні диких тварин 

На території Чорнобильського радіаційно-
екологічного біосферного заповідника нині 
живе багато рідкисних диких тварин, зокрема - 

вовки, олені, зубри, яструби.

 

 

У Маямі вболівальники за допомогою 

прапора врятували кота, що зірвався з 

трибуни ВІДЕО 

В американському місті Маямі вболівальники 
під час футбольного матчу між командами 
«Аппалачіан стейт» та «Майамі» врятували 
кота, який зірвався з верхнього ярусу стадіону 
Hard Rock.

 

 

13 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День програміста — неофіційне 

професійне свято програмістів, яке 
відзначають у 256-й день року (у високосний 
рік це 12 вересня, а у невисокосний — 13 
вересня).

 

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