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ТОП 

 

Байден скликає глобальний форум з питань 

енергетики та клімату 

Президент США Джо Байден 17 вересня 

проведе віртуальний форум лідерів держав з 

метою посилення глобальних зусиль у 

протистоянні кліматичній кризі. 

 

Пентагон просить службовців негайно 

доповідати про ознаки «гаванського» 

синдрому 

Міністерство оборони США розіслало 

звернення до всіх військових і цивільних 

службовців із проханням своєчасно 

повідомляти про виникнення так званого 
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У Карпатах через вибух загинули двоє 

туристів, є травмовані 

В Івано-Франківській області під час 
відпочинку на полонині у Надвірнянському 

районі загинули двоє туристів, ще четверо 

травмовані через вибух. 

 

Перша цивільна космічна місія Inspiration4 

вирушила на орбіту ВІДЕО  

Американська компанія SpaceX здійснила 

запуск місії Inspiration4 - уперше в історії в 

космос вирушив цивільний екіпаж. 

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 227,2 мільйона 

У світі станом на ранок 16 вересня зафіксовано 

понад 227,2 млн випадків зараження 

коронавірусом, одужали вже понад 203,9 млн 

осіб.

 

СВІТ 

 

Штати й НАТО не залишать Афганістан 

поза увагою - Держдеп 

США разом з НАТО зберігатимуть посилену 

увагу до ситуації в Афганістані, зокрема з 

метою надання гуманітарної допомоги 

громадянам цієї країни. 
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Росія здійняла скандал в ООН через вимогу 

обов'язкової вакцинації 

Російська делегація вимагає скликати 16 
вересня термінове засідання Генасамблеї ООН 

з приводу вимоги COVID-щеплення як умови 

допуску в штаб-квартиру цієї організації.

 

 

Посла Китаю не пустили до британського 

парламенту - ЗМІ 

Послу Китаю Чжену Цзегуану заборонили вхід 
до парламенту Об’єднаного Королівства, через 

санкції, які його країна запровадила проти 

низки британських депутатів.

 

 

У Британії звільнили главу МЗС 

Міністра закордонних справ Великої Британії 
Домініка Рааба перевели на посаду міністра 

юстиції та заступника прем'єр-міністра Бориса 

Джонсона. 

 

Залізниця Латвії запустила спецвагони для 

пасажирів з COVID-паспортами 

З 15 вересня в Латвії на окремих залізничних 
маршрутах почали курсувати вагони, де 

пасажири, які пройшли вакцинацію проти 

коронавірусу, можуть їздити без масок.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3316492-rosia-zdijnala-skandal-v-oon-cerez-vimogu-obovazkovoi-vakcinacii.html
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна посилила кордон з Білоруссю через 

навчання «Захід-2021» - ДПСУ 

Українські прикордонники посилили позиції 
на рубежі з Білоруссю у зв'язку з проведенням 

російсько-білоруських військових навчань 

"Захід-2021". 

 

Посол Польщі пропонує Україні новий 

дипломатичний формат 

Україні варто започаткувати формат 

консультацій з послами країн CE8 – Литви, 
Латвії, Естонії, Польщі, Чехії, Угорщини, 

Словаччини та Румунії.

 

УКРАЇНА  

 

Кремінь обіцяє розслідувати всі порушення 

мовного закону поліцейськими 

Уповноважений із захисту державної мови 

Тарас Кремінь виступає за суворе покарання 
патрульного з Хмельницького, який 

відмовився спілкуватися державною мовою. 

 

В ОРДЛО обмаль охочих голосувати на 

виборах Держдуми - правозахисники 

В окупованих районах Донеччини й 

Луганщини недостатньо охочих їхати на 

дільниці до Росії, аби взяти участь у виборах 

до Держдуми.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316459-ukraina-posilila-kordon-z-bilorussu-cerez-navcanna-zahid2021-dpsu.html
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Кабмін передав майже половину акцій 

Донецькоблгазу в управління Нафтогазу 

Уряд погодив пропозицію Міністерства 
енергетики й Агентства з розшуку та 

менеджменту активів (АРМА) передати майже 

50% акцій ПАТ "Донецькоблгаз" в управління 

НАК "Нафтогаз України". 

 

 

Бюджет Києва на 2022 рік становитиме 

близько 65 мільярдів — Кличко 

Бюджет Києва на 2022 рік планується на рівні 

65 млрд гривень. 

 

Житель Львівщини підробив десятки 

COVID-сертифікатів - кіберполіція 

Працівники кіберполіції викрили жителя 

Львівщини, який підробляв і продавав 

сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні до 26,65 

Національний банк України на четвер, 16 

вересня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 1 копійку - до 26,645 грн за долар.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316449-kabmin-peredav-majze-polovinu-akcij-doneckoblgazu-v-upravlinna-naftogazu.html
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В Україні - 5 744 нові випадки коронавірусу 

За добу 15 вересня в Україні зафіксовано 5 744 

нових підтверджених випадки коронавірусної 
хвороби COVID-19 (з них дітей – 629, 

медпрацівників – 95).

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби тричі порушували 

«тишу» в зоні ООС 

Протягом минулої доби, 15 вересня, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано 3 порушення режиму припинення 

вогню. 

 

Делегати ОБСЄ через загострення ситуації 

на сході України приїхали на КПВВ 

«Золоте» 

Делегати від ОБСЄ через загострення ситуації 
в зоні проведення Операції об'єднаних сил 

провели зустріч з представниками Української 

сторони спільного центру контролю та 
координації припинення вогню в районі КПВВ 

«Золоте» Луганської області.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

16 вересня: народний календар і 

астровісник 

Зірки радять цього дня взятися за розв’язання 

найскладніших проблем 
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Талановита молодь буде отримувати 

заохочення з Фонду Президента - ОП 

Молоді талановиті українці невдовзі почнуть 
отримувати заохочення від Фонду Президента 

України з підтримки освіти, науки та спорту. 

 

Американський регулятор поки що не 

бачить потреби в «бустерній» дозі вакцин 

У США експерти Управління контролю за 

якістю харчових продуктів та медикаментів 
(FDA) дійшли висновку, що затверджені у 

країні вакцини забезпечують достатній захист 

від тяжкого перебігу COVID-19 без додаткової 

дози. 

 

 

Київ цьогоріч відвідали 300 тисяч іноземців 

- Кличко 

Столичний бюджет від початку року отримав 

22 мільйони гривень туристичного збору. 

 

Стартував онлайн-фестиваль 

короткометражних фільмів «7+7» 

Онлайн-фестиваль короткометражних фільмів 
найкращих режисерок України та Великої 

Британії «7+7» стартував 14 вересня на 

сайті 7plus7.takflix.com. 
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В Києві проведуть хокейний турнір за 

участю збірних з топ-дивізіону 

Федерація хокею України презентувала нового 

спонсора.

 

 

На Херсонщині археологи знайшли піч 

віком понад тисячу років 

Працівники Національного заповідника 
"Хортиця" під час досліджень на території 

пам’ятки Кам’янська Січ знайшли 

господарську піч, збудовану понад тисячу 

років тому. 

 

16 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 6 років тому, ратифікована Угода 

про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3316412-v-kievi-provedut-hokejnij-turnir-za-ucastu-zbirnih-z-topdivizionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3316412-v-kievi-provedut-hokejnij-turnir-za-ucastu-zbirnih-z-topdivizionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3316484-na-hersonsini-arheologi-znajsli-pic-vikom-ponad-tisacu-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3316484-na-hersonsini-arheologi-znajsli-pic-vikom-ponad-tisacu-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315922-16-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3315922-16-veresna-pamatni-dati.html

