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ТОП 

 

Аль-Каїда повертається до Афганістану – 

спецслужби США 

Американські спецслужби побачили перші 

ознаки того, що бойовики Аль-Каїди почали 

повертатися до Афганістану, й впродовж 

одного-двох років загроза цього 
терористичного угруповання може поновитися 

для США. 

 

 

Політика ЄС стосовно Росії має будуватися 

на стримуванні Кремля – євродепутат 

Політика ЄС стосовно Російської Федерації 
має будуватися на принципах стримування 

спроб Кремля впливати на демократичні 

суспільства гібридними засобами та активного 

залучення громадянського суспільства Росії. 
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Рішення про перехід країни у жовту зону 

можуть ухвалити наступного тижня - 

Ляшко 

Державна комісія техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій може 

ухвалити рішення щодо переведення всієї 

країни до жовтого рівня епідемічної небезпеки 
на початку наступного тижня, ймовірно, у 

понеділок-вівторок. 

 

NASA одночасно включило до проєкту 

висадки на Місяць компанії Маска та 

Безоса 

Американське космічне агентство NASA 

обрало п'ять компаній для розробки концепцій 

посадкових модулів для освоєння Місяця.

 

 

«Динамо» зіграло внічию з «Бенфікою» на 

старті Ліги чемпіонів УЄФА 

Футболісти київського «Динамо» поділили 

очки з португальською «Бенфікою» у першому 

турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 

сезону-2021/22.

 

 

Apple презентувала нові iPad, 

смартгодинник та чотири iPhone 13 ФОТО, 

ВІДЕО 

Всесвітньовідома американська компанія 

Apple у вівторок представила нові моделі 
планшетів iPad та iPad Mini, смартгодинник 

Apple Watch сьомої серії, а також чотири 

найочікуваніші моделі iPhone 13-ї серії.
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У світі зафіксували 226,6 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 15 вересня зафіксували 

226 672 138 випадків зараження коронавірусом

 

СВІТ 

 

Поширення демократії серед країн-

партнерів на Сході відповідає інтересам ЄС 

– Боррель 

Одним із ключових напрямків зовнішньої 

політики ЄС залишається розвиток демократії 

у сусідніх країнах, зокрема, у регіоні Східного 

партнерства,  

 

Євродепутат назвав один із головних 

принципів у відносинах ЄС з Росією 

Нинішній Кремлівський режим є найбільшою 

загрозою для європейської безпеки, але 
Європейський Союз повинен проводити чіткий 

розподіл між 

 

 

Європарламент закликає не визнавати 

результати виборів в Держдуму 

Європейський Союз та євроінституції повинні 

мати мужність та консолідовану позицію, щоб 

не визнавати легітимними результати виборів 

до Державної думи
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«Талібан» заперечує загибель свого 

експосадовця через внутрішні суперечки 

«Талібан» заперечує заяви про те, що колишній 
голова його політичного офісу в столиці 

Катару Досі, мулла Абдул Гані Барадар був 

убитий під час перестрілки з іншим 

високопосадовцем угруповання під час 
суперечки про розподіл влади в тимчасовому 

уряді талібів. 

 

 

США стежитимуть, аби політика інших 

країн щодо Афганістану зберігалася - 

Блінкен 

Сполучені Штати докладатимуть зусиль, щоби 

інші країни, в тому числі Китай і Росія, 

зберігали спільний підхід по Афганістану, аби 
не допустити поширення хаосу, небезпеки 

тероризму та інших загроз. 

 

Глобальний борг наблизився до рекордних 

$300 трильйонів - IFF 

Показник глобального боргу в другому 

кварталі 2021 року зріс до нового рекордно 
високого рівня, наблизившись до позначки 

$300 трильйонів, водночас співвідношення 

боргу до ВВП вперше з початку пандемії 

скоротилося.

 

 

СOVID-19 став найскладнішим 

випробуванням для людства після Другої 

світової – Генсек ООН 

Пандемія СOVID-19 виявилася найскладнішим 

випробуванням для світу від часів Другої 

світової війни - поглибила нерівність, завдала 

удару по економіці й довела мільйони людей 

до злиднів.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Військовий експерт розповів, як НАТО 

допомагає Україні зміцнити 

обороноздатність 

Проведення військових навчань — це один зі 

способів демонстрації Росії, що країни готові 

відбивати російську агресію у разі її 

поширення. 

 

Канадські військові передали Нацгвардії 

навчальних матеріалів на ₴4,5 мільйона 

Канадські офіцери на чолі з командиром 

Об’єднаної оперативно-тактичної групи 
Збройних сил Канади в Україні 

підполковником Мелані Лейк передали

 

 

Військовий експерт про навчання «Захід-

2021»: Ця бравада грає Росії тільки у мінус 

Військові навчання "Захід-2021" Російська 

Федерація проводить з метою 
продемонструвати військову міць, а також 

спосіб залякування.

 

УКРАЇНА 

 

З початку року Вища рада правосуддя 

звільнила 153 судді 

Вища рада правосуддя з початку року 
звільнила 153 судді, серед яких 146 — за 

загальними обставинами та 7 - за особливими. 

144 судді подали заяви про відставку. 
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Мінреінтеграції виплатило кошти ще трьом 

колишнім полоненим 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій виплатило одноразову 

грошову допомогу трьом українцям, які 

опинилися у полоні в різні роки від початку 

збройної агресії РФ та були визволені. 

 

Платні камери у СІЗО принесли бюджету 

понад ₴5 мільйонів 

Платні камери у слідчих ізоляторах принесли 

бюджету понад 5 млн гривень. 

 

 

У Києві на проспекті Бажана частково 

обмежать рух з 15 до 26 вересня 

У Києві на проспекті Миколи Бажана частково 

обмежать рух із 15 до 26 вересня.

 

 

Помер автор першого Атласу з історії 

України 

На 72 році життя помер науковець, автор 

першого Атласу з історії України Юрій Лоза.
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В Україні зафіксували 4640 нових випадків 

коронавірусу 

За добу 14 вересня в Україні в Україні 
зафіксовано 4640 нових підтверджених 

випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з 

них дітей – 531, медпрацівників – 95).

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на середу, 15 

вересня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 6 копійок - до 26,6362 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

ОБСЄ: Бойовики розмістили десятки 

одиниць військової техніки на сході України 

На непідконтрольних територіях Донецької та 

Луганської області бойовики розмістили 

заборонені "Гради", танки, гаубиці, БМП.

 

 

Російські найманці минулої доби чотири 

рази зривали «тишу» у зоні ООС 

Протягом минулої доби, 14 вересня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано 4 порушення режиму припинення 

вогню.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

15 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні не варто починати нові справи. 
Православна церква вшановує пам'ять 
мученика Маманта та його батьків Руфіни і 
Феодота, які …

 

 

У Британії ремонтують Стоунхендж – 

уперше за 60 років 

Уперше за понад 60 років розпочалися 
ремонтні роботи в знаменитому Стоунхенджі. 

Це сталося після того, як лазерне сканування 

показало руйнування конструкцій: каменів 

перемичок, швів і бетонної стяжки. 

 

 

Закарпатське свято молодого вина цьогоріч 

відбудеться раніше 

В Ужгороді анонсували "Закарпатське божоле-

2021", яке попри пандемію проведуть 12-14 

листопада. 

 

Facebook має «таємний список» 

знаменитостей, яким дозволено порушувати 

правила – WSJ 

Facebook дозволяє елітним користувачам 

публікувати заборонений правилами компанії 
контент за допомогою спеціальної програми 

XCheck.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315744-15-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315744-15-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315719-u-britanii-remontuut-stounhendz-uperse-za-60-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3315719-u-britanii-remontuut-stounhendz-uperse-za-60-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3315737-zakarpatske-svato-molodogo-vina-cogoric-vidbudetsa-ranise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3315737-zakarpatske-svato-molodogo-vina-cogoric-vidbudetsa-ranise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3315780-facebook-mae-taemnij-spisok-znamenitostej-akim-dozvoleno-porusuvati-pravila-wsj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3315780-facebook-mae-taemnij-spisok-znamenitostej-akim-dozvoleno-porusuvati-pravila-wsj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3315780-facebook-mae-taemnij-spisok-znamenitostej-akim-dozvoleno-porusuvati-pravila-wsj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3315780-facebook-mae-taemnij-spisok-znamenitostej-akim-dozvoleno-porusuvati-pravila-wsj.html


 

У США планують «воскресити» мамонтів за 

допомогою генної інженерії 

Американська компанія Colossal Biosciences 
разом із професором генетики із Гарвардської 

медичної школи Джорджем Черчем планують 

«воскресити» шерстистих мамонтів, які 

вимерли десятки тисяч років тому, за 

допомогою генної інженерії.

 

 

У Коростені відбувся фестиваль вуличного 

кіно 

У День українського кіно, в Коростені, на 

території парку "Древлянський", відбувся 
перший Коростенський фестиваль вуличного 

кіно.

  

 

На Закарпатті анонсували найбільшу 

спортивну подію осені - Mukachevo Half 

Marathon 

У неділю, 19 вересня, у Мукачеві відбудеться 

найбільша спортивна подія осені на Закарпатті 
— Mukachevo Half Marathon, на який 

зареєструвалися понад 500 учасників.l 

 

Шкода, що не зарахували гол наприкінці 

матчу, але результат позитивний – Луческу 

Мірча Луческу відзначив гру молодих 

захисників «Динамо».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3315721-u-ssa-planuut-voskresiti-mamontiv-za-dopomogou-gennoi-inzenerii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3315721-u-ssa-planuut-voskresiti-mamontiv-za-dopomogou-gennoi-inzenerii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315812-u-korosteni-vidbuvsa-festival-vulicnogo-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315812-u-korosteni-vidbuvsa-festival-vulicnogo-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3315772-na-zakarpatti-anonsuvali-najbilsu-sportivnu-podiu-oseni-mukachevo-half-marathon.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3315772-na-zakarpatti-anonsuvali-najbilsu-sportivnu-podiu-oseni-mukachevo-half-marathon.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3315772-na-zakarpatti-anonsuvali-najbilsu-sportivnu-podiu-oseni-mukachevo-half-marathon.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3315772-na-zakarpatti-anonsuvali-najbilsu-sportivnu-podiu-oseni-mukachevo-half-marathon.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3315754-skoda-so-ne-zarahuvali-gol-naprikinci-matcu-ale-rezultat-pozitivnij-lucesku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3315754-skoda-so-ne-zarahuvali-gol-naprikinci-matcu-ale-rezultat-pozitivnij-lucesku.html


 

У Варшаві поховали відомого актора з 

фільму «Чотири танкісти і пес» 

У Варшаві у вівторок відбулася церемонія 
поховання відомого польського актора, 90-

річного Вєслава Голаса.

 

 

15 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні відзначається Міжнародний день 

демократії
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315800-u-varsavi-pohovali-vidomogo-aktora-z-filmu-cotiri-tankisti-i-pes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315800-u-varsavi-pohovali-vidomogo-aktora-z-filmu-cotiri-tankisti-i-pes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315461-15-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315461-15-veresna-pamatni-dati.html

