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ТОП 

 

Блінкен запевнив, що США виконають всі 

зобов’язання щодо підтримки України 

Адміністрація США має намір виконати взяті 

на себе зобов'язання щодо підтримки України в 

умовах її протистояння російській агресії. 

 

 

Аль-Каїда не здатна проводити атаки за 

кордоном - Держдеп 

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен 
заявив, що наразі бойовики терористичної 

організації Аль-Каїда не здатні проводити 

теракти за межами Афганістану. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3315062-blinken-zapevniv-so-ssa-vikonaut-vsi-zobovazanna-sodo-pidtrimki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3315062-blinken-zapevniv-so-ssa-vikonaut-vsi-zobovazanna-sodo-pidtrimki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315076-alkaida-ne-zdatna-provoditi-ataki-za-kordonom-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315076-alkaida-ne-zdatna-provoditi-ataki-za-kordonom-derzdep.html


 

Мати Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон 

Вол померла у віці 79 років 

У віці 79 років у понеділок померла мати 

Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Вол.

 

 

Уряд встановив нові карантинні обмеження 

в Україні 

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до 

постанови № 1236, що встановлюють нові 
карантинні обмеження для запобігання 

поширенню COVID-19. 

 

 

Бізнес сам обиратиме, як працюватиме за 

карантинних обмежень - Ляшко 

Зміни, які ухвалив уряд до постанови про 

епідемічні обмеження, дозволяють працювати 

певним сферам економіки при посиленні 
карантинних обмежень, за умови вакцинації 

колективу і прийняття тільки вакцинованих 

відвідувачів.

 

 

Марсохід Perseverance отримав нові зразки 

мінералів Червоної планети 

Марсохід Perseverance у рамках дослідницької 

місії Національного управління з аеронавтики 
та дослідження космічного простору США 

здобув нові зразки марсіанських мінералів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315066-mati-borisa-dzonsona-sarlotta-dzonson-vol-pomerla-u-vici-79-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315066-mati-borisa-dzonsona-sarlotta-dzonson-vol-pomerla-u-vici-79-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315009-urad-vstanoviv-novi-karantinni-obmezenna-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315009-urad-vstanoviv-novi-karantinni-obmezenna-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315028-biznes-sam-obiratime-ak-pracuvati-pri-karantinnih-obmezennah-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315028-biznes-sam-obiratime-ak-pracuvati-pri-karantinnih-obmezennah-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3315064-marsohid-perseverance-otrimav-novi-zrazki-mineraliv-cervonoi-planeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3315064-marsohid-perseverance-otrimav-novi-zrazki-mineraliv-cervonoi-planeti.html


 

У світі зафіксували понад 226,1 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 14 вересня зафіксували 

226 104 062 випадки зараження коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Таліби почали страчувати цивільних у 

завойованій провінції 

Розслідування ВВС виявило, що щонайменше 
20 цивільних осіб були вбиті в долині 

Панджшир в Афганістані, де відбувалися бої 

між талібами та 

 

Байден збере саміт лідерів «Четвірки» – 

США, Австралії, Індії та Японії 

Глава Білого дому Джо Байден проведе 24 

вересня в Вашингтоні перший саміт 
«Четвірки» за безпосередньої участі лідерів 

США, Австралії, Індії і Японії. 

 

Країни Західних Балкан мають пройти 

довгий шлях до членства у ЄС - Меркель 

Країни Західних Балкан мають пройти довгий 

шлях до членства у Євросоюзі, однак їхнє 

членство у євроспільноті відповідає інтересам 

як Берліна, так і Брюсселя. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315083-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2261-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315083-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2261-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315004-talibi-pocali-stracuvati-civilnih-u-zavojovanij-provincii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315004-talibi-pocali-stracuvati-civilnih-u-zavojovanij-provincii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315068-bajden-zbere-samit-lideriv-cetvirki-ssa-avstralii-indii-ta-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315068-bajden-zbere-samit-lideriv-cetvirki-ssa-avstralii-indii-ta-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315072-kraini-zahidnih-balkan-maut-projti-dovgij-slah-do-clenstva-u-es-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315072-kraini-zahidnih-balkan-maut-projti-dovgij-slah-do-clenstva-u-es-merkel.html


 

Блінкен пояснив Конгресу, чому Штати не 

могли залишатися далі в Афганістані 

Рішення президента Джо Байдена про 
виведення сил США з Афганістану до 31 

серпня було обумовлено необхідністю 

виконувати домовленість 

 

Військова техніка США, що лишилася в 

Афганістані, не становить загрози – Блінкен 

Американська військова техніка, яка була 

передана свого часу Афганським силам 
безпеки й зараз опинилася в руках талібів, 

здебільшого виведена з ладу американськими 

фахівцями або стане непрацездатною 

впродовж ближчого

 

 

Іран досі не пояснив сліди ядерних 

матеріалів на незаявлених об’єктах - 

МАГАТЕ 

На трьох незаявлених МАГАТЕ об’єктах в 
Ірані виявлено наявність ядерного матеріалу, 

однак офіційний Тегеран досі не надав 

пояснення з цього приводу.

 

 

Президентка Естонії запропонувала змінити 

систему виборів глави держави 

Президент Естонії Керсті Кальюлайд 
запропонувала внести зміни у чинну систему 

виборів глави держави.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315014-blinken-poasniv-kongresu-comu-stati-ne-mogli-zalisatisa-dali-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315014-blinken-poasniv-kongresu-comu-stati-ne-mogli-zalisatisa-dali-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315056-vijskova-tehnika-ssa-so-lisilasa-v-afganistani-ne-stanovit-zagrozi-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315056-vijskova-tehnika-ssa-so-lisilasa-v-afganistani-ne-stanovit-zagrozi-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315042-iran-dosi-ne-poasniv-slidi-adernih-materialiv-na-nezaavlenih-obektah-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315042-iran-dosi-ne-poasniv-slidi-adernih-materialiv-na-nezaavlenih-obektah-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315042-iran-dosi-ne-poasniv-slidi-adernih-materialiv-na-nezaavlenih-obektah-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315042-iran-dosi-ne-poasniv-slidi-adernih-materialiv-na-nezaavlenih-obektah-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315034-prezidentka-estonii-zaproponuvala-zminiti-sistemu-viboriv-glavi-derzavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315034-prezidentka-estonii-zaproponuvala-zminiti-sistemu-viboriv-glavi-derzavi.html


 

Генсек ООН закликав світ підтримати 

афганців 

Міжнародна спільнота має терміново 
підтримати мільйони вразливих афганців, які 

нині «переживають, можливо, 

найнебезпечнішу для них годину», вважає 

генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Фахівці РНБО беруть участь у спільних з 

НАТО навчаннях «Непорушна стійкість» 

Фахівці Апарату Ради національної безпеки і 
оборони України беруть участь у спільних з 

НАТО командно-штабних навчаннях 

«Непорушна стійкість» з 

 

 

СКУ привітав Союз українців Великої 

Британії з 75-ю річницею 

Світовий конґрес українців і президент СКУ 

Павло Ґрод висловили щирі вітання з нагоди 

75-ліття Союзу Українців Великої Британії, 

який є одним із засновників СКУ та його 

довголітнім членом. 

 

У РФ та Криму окупанти знову проведуть 

чергові судилища стосовно кримських татар 

У Російській Федерації та в тимчасово 
окупованому Криму у вівторок, 14 вересня, 

відбудуться чергові "судові засідання" щодо 

кримськотатарських активістів.

 

 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315052-gensek-oon-zaklikav-svit-pidtrimati-afganciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315052-gensek-oon-zaklikav-svit-pidtrimati-afganciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3315074-fahivci-rnbo-berut-ucast-u-spilnih-z-nato-navcannah-neporusna-stijkist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3315074-fahivci-rnbo-berut-ucast-u-spilnih-z-nato-navcannah-neporusna-stijkist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3315082-sku-privitav-souz-ukrainciv-velikoi-britanii-z-75u-ricniceu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3315082-sku-privitav-souz-ukrainciv-velikoi-britanii-z-75u-ricniceu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3315054-u-rf-ta-krimu-okupanti-znovu-provedut-cergovi-sudilisa-stosovno-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3315054-u-rf-ta-krimu-okupanti-znovu-provedut-cergovi-sudilisa-stosovno-krimskih-tatar.html


 

Депутати можуть розглядати законопроєкт 

про олігархів без висновку Венеційської 

комісії — Разумков 

Регламент Верховної Ради не забороняє 

народним депутатам розглядати законопроєкт 

№5599 "Про запобігання загрозам 

національній безпеці, 

 

 

Фесенко: Відео про нібито причетність 

Лероса до підпалу свого авто - епізод війни 

компроматів 

Оприлюднене відео про нібито причетність 
народного депутата Гео Лероса до підпалу 

власного автомобіля є одним з епізодів війни 

компроматів в українській політиці. 

 

Разумков спростовував чутки про своє 

відкликання з посади Голови ВР 

Дмитро Разумков спростував чутки про своє 

відкликання з посади Голови Верховної Ради. 

 

На Луганщині судитимуть бойовика з 

«ЛНР» за катування громадянина України 

Прокуратура направила до суду 
обвинувальний акт стосовно «заступника 

начальника Алчевського міжрайонного відділу 

Міністерства державної безпеки ЛНР».  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3315026-deputati-mozut-rozgladati-zakonoproekt-pro-oligarhiv-bez-visnovku-venecijskoi-komisii-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3315026-deputati-mozut-rozgladati-zakonoproekt-pro-oligarhiv-bez-visnovku-venecijskoi-komisii-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3315026-deputati-mozut-rozgladati-zakonoproekt-pro-oligarhiv-bez-visnovku-venecijskoi-komisii-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3315026-deputati-mozut-rozgladati-zakonoproekt-pro-oligarhiv-bez-visnovku-venecijskoi-komisii-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3315011-fesenko-video-pro-nibito-pricetnist-lerosa-do-pidpalu-svogo-avto-epizod-vijni-kompromativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3315011-fesenko-video-pro-nibito-pricetnist-lerosa-do-pidpalu-svogo-avto-epizod-vijni-kompromativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3315011-fesenko-video-pro-nibito-pricetnist-lerosa-do-pidpalu-svogo-avto-epizod-vijni-kompromativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3315011-fesenko-video-pro-nibito-pricetnist-lerosa-do-pidpalu-svogo-avto-epizod-vijni-kompromativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3315032-razumkov-sprostovuvav-cutki-pro-svoe-vidklikanna-z-posadi-golovi-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3315032-razumkov-sprostovuvav-cutki-pro-svoe-vidklikanna-z-posadi-golovi-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315046-na-lugansini-suditimut-bojovika-z-lnr-za-katuvanna-gromadanina-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315046-na-lugansini-suditimut-bojovika-z-lnr-za-katuvanna-gromadanina-ukraini.html


 

Фонд соцстрахування порахував, що він «у 

мінусі» на 2,3 мільярда 

Витрати Фонду соціального страхування для 
виплати лікарняних, декретних, страхових і 

медико-соціальних послуг у серпні 

перевищили надходження на 2,3 млрд грн.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні до 26,69 

Національний банк України на вівторок, 14 

вересня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 1 копійку - до 26,692 грн за долар. 

 

 

В Україні виявили 3 332 нові випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу виявлено 3 332 

випадки зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу 12 разів обстрілювали 

позиції ООС, загинув український боєць 

Протягом минулої доби, 13 вересня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 
зафіксовано 12 порушень режиму припинення 

вогню.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314997-fond-socstrahuvanna-porahuvav-so-vin-u-minusi-na-23-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314997-fond-socstrahuvanna-porahuvav-so-vin-u-minusi-na-23-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3315087-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2669.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3315087-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2669.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315089-v-ukraini-viavili-3-332-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315089-v-ukraini-viavili-3-332-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3315085-okupanti-za-dobu-12-raziv-obstriluvali-pozicii-oos-zaginuv-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3315085-okupanti-za-dobu-12-raziv-obstriluvali-pozicii-oos-zaginuv-ukrainskij-boec.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

14 вересня: народний календар і 

астровісник 

Зірки радять обмежити спілкування і зайнятися 

фізкультурою 

 

 

Цьогорічну вечірку Met Gala у Нью-Йорку 

модерують актор, тенісистка, співачка і 

поетеса ФОТО 

У Музеї мистецтв «Метрополітен» у Нью-
Йорку в понеділок проходить головна вечірка 

року у світі моди - Met Gala, у якій традиційно 

беруть участь найвідоміші зірки. 

 

 

У пошуковика Google з’явиться темний 

режим 

Пошукова система Google Search запроваджує 

темний режим. 

 

Єврейська громада України спростувала 

інформацію про спалах COVID-19 серед 

хасидів 

Об'єднана єврейська громада України 

заперечує масове зараження брацлавських 

хасидів в Умані на святкуванні Рош га-Шана.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315018-14-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315018-14-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315078-cogoricnu-vecirku-met-gala-u-nujorku-moderuut-aktor-tenisistka-spivacka-i-poetesa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315078-cogoricnu-vecirku-met-gala-u-nujorku-moderuut-aktor-tenisistka-spivacka-i-poetesa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315078-cogoricnu-vecirku-met-gala-u-nujorku-moderuut-aktor-tenisistka-spivacka-i-poetesa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315078-cogoricnu-vecirku-met-gala-u-nujorku-moderuut-aktor-tenisistka-spivacka-i-poetesa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3315007-u-posukovika-google-zavitsa-temnij-rezim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3315007-u-posukovika-google-zavitsa-temnij-rezim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315016-evrejska-gromada-ukraini-sprostuvala-informaciu-pro-spalah-covid19-sered-hasidiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315016-evrejska-gromada-ukraini-sprostuvala-informaciu-pro-spalah-covid19-sered-hasidiv.html
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14 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня у 1939 році в США було здійснено 

перший політ дослідного зразка гелікоптера 

Ігоря Сікорського VS-300 (S-46)
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