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ТОП 

 

Україна жорстко реагуватиме на недружні 

дії білоруської влади, а не на слова – Кулеба 

Україна жорстко реагуватиме на недружні дії 

білоруської влади, а не на слова, хоча вони теж 

отримуватимуть належну відповідь.

 

 

Прем'єр каже, що попередня влада 

відхиляла призначення довічної стипендії 

Олександру Зеленському 

Попередня влада відхиляла подання трудового 

колективу Криворізького державного 

університету економіки про призначення 

довічної державної стипендії доктору 

технічних наук, професору Олександру 

Зеленському.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093450-ukraina-zorstko-reaguvatime-na-nedruzni-dii-biloruskoi-vladi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093450-ukraina-zorstko-reaguvatime-na-nedruzni-dii-biloruskoi-vladi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093450-ukraina-zorstko-reaguvatime-na-nedruzni-dii-biloruskoi-vladi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093410-premer-kaze-so-poperedna-vlada-vidhilala-priznacenna-dovicnoi-stipendii-oleksandru-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093410-premer-kaze-so-poperedna-vlada-vidhilala-priznacenna-dovicnoi-stipendii-oleksandru-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093410-premer-kaze-so-poperedna-vlada-vidhilala-priznacenna-dovicnoi-stipendii-oleksandru-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093410-premer-kaze-so-poperedna-vlada-vidhilala-priznacenna-dovicnoi-stipendii-oleksandru-zelenskomu.html


 

Лероса викликають на допит у ДБР 

Народного депутата Гео Лероса викликали на 

допит у Державне бюро розслідувань – на 8 

вересня.

 

 

Франківськ і Тернопіль разом оскаржують 

«червону» зону в суді 

Влада Івано-Франківська оскаржує рішення 

уряду про «червону» зону в суді. До позову 

приєднались ще кілька міст.

 

Опріснення води в Криму зашкодить флорі 

й фауні Чорного моря - експерт 

Забезпечити весь Крим опрісненою водою з 

Чорного моря неможливо, а екологічно 

небезпечний процес опріснення заподіє 

величезну шкоду флорі і фауні моря.

 

В Умані у п'ятьох прочан-хасидів виявили 

коронавірус 

В Умані за результатами ПЛР-тестування 

виявили коронавірус у п'ятьох прочан-хасидів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093566-lerosa-viklikaut-na-dopit-u-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093566-lerosa-viklikaut-na-dopit-u-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3093729-frankivsk-i-ternopil-razom-oskarzuut-cervonu-zonu-v-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3093729-frankivsk-i-ternopil-razom-oskarzuut-cervonu-zonu-v-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3093729-frankivsk-i-ternopil-razom-oskarzuut-cervonu-zonu-v-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3093555-oprisnenna-vodi-v-krimu-zaskodit-flori-j-fauni-cornogo-mora-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3093555-oprisnenna-vodi-v-krimu-zaskodit-flori-j-fauni-cornogo-mora-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3093555-oprisnenna-vodi-v-krimu-zaskodit-flori-j-fauni-cornogo-mora-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3093698-v-umani-u-pati-procanhasidiv-viavili-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3093698-v-umani-u-pati-procanhasidiv-viavili-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3093698-v-umani-u-pati-procanhasidiv-viavili-koronavirus.html


 

Василь Стус: життя, віддане за гідність 

35 років тому, 4 вересня 1985 року в 

політичній зоні на Уралі загинув Василь Стус – 

український поет, борець із радянською 

тоталітарною системою.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 

в онлайн-форматі 23 вересня - Мендель 

Президент Володимир Зеленський планує 

виступити на Генеральній асамблеї Організації 

Об'єднаних Націй у другій половині дня 23 

вересня в онлайн-режимі.

 

 

Кулеба запропонував Норвегії відкрити у 

Києві офіс Innovation Norway 

\Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба запропонував Норвегії відкрити в Києві 

офіс спеціалізованого агентства Innovation 

Norway для реалізації потенціалу українсько-

норвезької співпраці 

КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ оновило перелік країн "червоної" та 

"зеленої" зон ТАБЛИЦЯ 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

перелік країн "червоної" та "зеленої" зони 

станом на 4 вересня 2020 року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3092912-vasil-stus-zitta-viddane-za-gidnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3092912-vasil-stus-zitta-viddane-za-gidnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093641-zelenskij-vistupit-na-genasamblei-oon-v-onlajnformati-23-veresna-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093641-zelenskij-vistupit-na-genasamblei-oon-v-onlajnformati-23-veresna-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093641-zelenskij-vistupit-na-genasamblei-oon-v-onlajnformati-23-veresna-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093692-kuleba-zaproponuvav-norvegii-vidkriti-u-kievi-ofis-innovation-norway.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093692-kuleba-zaproponuvav-norvegii-vidkriti-u-kievi-ofis-innovation-norway.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093692-kuleba-zaproponuvav-norvegii-vidkriti-u-kievi-ofis-innovation-norway.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093553-moz-onovilo-perelik-krain-cervonoi-ta-zelenoi-zon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093553-moz-onovilo-perelik-krain-cervonoi-ta-zelenoi-zon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093553-moz-onovilo-perelik-krain-cervonoi-ta-zelenoi-zon.html


 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 в Україні. Інфографіка 

Укрінформ підготував інфографіку з даними 

про те, як збільшувалась кількість інфікованих 

на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

 

 

Україна веде переговори про закупівлю 

вакцини від коронавірусу з двома 

виробниками - МОЗ 

Україна веде перемовини щодо закупівлі 

вакцини проти COVID-19 з компаніями 

«Астразенека» та китайським виробником 

вакцин. 

 

 

Як діяти при виявленні COVID-19 у 

студентів чи викладачів - рекомендації МОЗ 

(ДОКУМЕНТ) 

Міносвіти оприлюднило алгоритм дій для 

керівників закладів фахової передвищої та 

вищої освіти у разі виявлення у здобувачів, 

викладачів або працівників ознак гострого 

респіраторного захворювання.

 

Патріарх Філарет захворів на COVID-19 

У Почесного патріарха Філарета виявили 

позитивний результат на COVID-19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3093300-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3093300-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3093300-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093444-ukraina-vede-peregovori-pro-zakupivlu-vakcini-vid-koronavirusu-z-dvoma-virobnikami-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093444-ukraina-vede-peregovori-pro-zakupivlu-vakcini-vid-koronavirusu-z-dvoma-virobnikami-moz.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093444-ukraina-vede-peregovori-pro-zakupivlu-vakcini-vid-koronavirusu-z-dvoma-virobnikami-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093521-ak-diati-pri-viavlenni-covid19-u-studentiv-ci-vikladaciv-rekomendacii-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093521-ak-diati-pri-viavlenni-covid19-u-studentiv-ci-vikladaciv-rekomendacii-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093521-ak-diati-pri-viavlenni-covid19-u-studentiv-ci-vikladaciv-rekomendacii-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093521-ak-diati-pri-viavlenni-covid19-u-studentiv-ci-vikladaciv-rekomendacii-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093647-patriarh-filaret-zahvoriv-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093647-patriarh-filaret-zahvoriv-na-covid19.html


 

Майже половина українців проти 

повернення до жорсткого карантину 

Майже половина українців (47%) проти 

запровадження жорстких карантинних заходів 

у разі другої хвилі епідемії коронавірусу.

 

УКРАЇНА 

 

ОПОРА хоче почути, хто фінансував заходи 

"Слуги народу" в регіонах за участю 

Президента 

Громадянська мережа ОПОРА закликає Офіс 

Президента, партію "Слуга народу", місцеві 

державні адміністрації надати повну 

інформацію про організаторів і джерела 

фінансування заходів партійного характеру за 

участю Президента Володимира Зеленського. 

 

 

Катеринчук балотуватиметься в мери Києва 

Лідер Європейської партії України, колишній 

народний депутат Микола Катеринчук 

балотуватиметься на посаду мера Києва.

 

 

Справа "вагнерівців": Резніков пояснив, 

навіщо створювати ТСК у Раді 

Створення Тимчасової слідчої комісії у 

Верховній Раді щодо справи «вагнерівців» 

дасть змогу довести, що звинувачення на 

адресу найвищих посадовців України у зриві 

спецоперації із затримання бойовиків не 

знайшли свого підтвердження.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093720-majze-polovina-ukrainciv-proti-povernenna-do-zorstkogo-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093720-majze-polovina-ukrainciv-proti-povernenna-do-zorstkogo-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093720-majze-polovina-ukrainciv-proti-povernenna-do-zorstkogo-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093581-opora-hoce-pocuti-hto-finansuvav-zahodi-slugi-narodu-v-regionah-za-ucastu-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093581-opora-hoce-pocuti-hto-finansuvav-zahodi-slugi-narodu-v-regionah-za-ucastu-prezidenta.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3093665-katerincuk-balotuvatimetsa-v-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3093665-katerincuk-balotuvatimetsa-v-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093486-sprava-vagnerivciv-reznikov-poasniv-naviso-stvoruvati-tsk-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093486-sprava-vagnerivciv-reznikov-poasniv-naviso-stvoruvati-tsk-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3093486-sprava-vagnerivciv-reznikov-poasniv-naviso-stvoruvati-tsk-u-radi.html


 

Понад 70 партій почали передвиборчу 

агітацію до початку кампанії - ОПОРА 

В Україні понад 70 політичних партій почали 

публічну активність, що мала ознаки 

агітаційної кампанії, ще до початку виборчого 

процесу місцевих виборів. 

 

 

ОБСЄ виявила 23 міни, закладені 

бойовиками в Донецькому аеропорту 

Незаконні збройні формування ОРДЛО 

порушують домовленості та проводять 

мінування території поблизу населених 

пунктів.

 

У Кривому Розі під землею у шахті 

“Жовтнева” другу добу лишаються 29 

гірників 

Під землею у шахті “Жовтнева” (Кривий Ріг) 

другу добу страйкують 29 гірників, які 

вимагають підвищення зарплати та звільнення 

менеджерів підприємства, які, на думку 

шахтарів, не справляються зі своїми 

обов'язками.

 

 

Українці найбільше довіряють армії, 

найменше - чиновникам і суддям 

ОПИТУВАННЯ 

Українці найбільше довіряють Збройним 

силам, церкві та волонтерам, а найменше - 

судовій системі та державному апарату.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3093631-ponad-70-partij-pocali-peredviborcu-agitaciu-do-pocatku-kampanii-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3093631-ponad-70-partij-pocali-peredviborcu-agitaciu-do-pocatku-kampanii-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3093631-ponad-70-partij-pocali-peredviborcu-agitaciu-do-pocatku-kampanii-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3093620-obse-viavila-23-mini-zakladeni-bojovikami-v-doneckomu-aeroportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3093620-obse-viavila-23-mini-zakladeni-bojovikami-v-doneckomu-aeroportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3093620-obse-viavila-23-mini-zakladeni-bojovikami-v-doneckomu-aeroportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3093405-u-krivomu-rozi-pid-zemleu-u-sahti-zovtneva-drugu-dobu-lisautsa-29-girnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3093405-u-krivomu-rozi-pid-zemleu-u-sahti-zovtneva-drugu-dobu-lisautsa-29-girnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3093405-u-krivomu-rozi-pid-zemleu-u-sahti-zovtneva-drugu-dobu-lisautsa-29-girnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3093405-u-krivomu-rozi-pid-zemleu-u-sahti-zovtneva-drugu-dobu-lisautsa-29-girnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093371-ukrainci-najbilse-doviraut-armii-najmense-cinovnikam-i-suddam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093371-ukrainci-najbilse-doviraut-armii-najmense-cinovnikam-i-suddam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093371-ukrainci-najbilse-doviraut-armii-najmense-cinovnikam-i-suddam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093371-ukrainci-najbilse-doviraut-armii-najmense-cinovnikam-i-suddam.html


 

В Умані на Рош га-Шана обмежать роботу 

ресторанів і закриють частину шкіл 

В Умані на час прибуття основної кількості 

прочан-хасидів обмежать час роботи закладів 

харчування і закриють навчальні заклади, 

розташовані в районі паломництва.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна входить до опалювального сезону із 

високими запасами палива - Міненерго 

Україна має достатні запаси енергоресурсів 

для проходження осінньо-зимового періоду 

2020/2021. 

 

Стефанішина: ЄС вже три роки - основний 

напрямок експорту для України 

Європейський Союз вже три роки є основним 

напрямком експорту для України, і бізнес 

продемонстрував високий потенціал.

 

 

ЄБРР надає українській агрокомпанії 

кредит на €10 мільйонів 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

надає кредит на €10 млн українській компанії 

«Агроф’южн», який буде використаний для 

фінансування потреб в оборотному капіталі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3093345-v-umani-na-ros-gasana-obmezat-robotu-restoraniv-i-zakriut-castinu-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3093345-v-umani-na-ros-gasana-obmezat-robotu-restoraniv-i-zakriut-castinu-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3093345-v-umani-na-ros-gasana-obmezat-robotu-restoraniv-i-zakriut-castinu-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3093685-ukraina-vhodit-do-opaluvalnogo-sezonu-iz-visokimi-zapasami-paliva-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3093685-ukraina-vhodit-do-opaluvalnogo-sezonu-iz-visokimi-zapasami-paliva-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3093685-ukraina-vhodit-do-opaluvalnogo-sezonu-iz-visokimi-zapasami-paliva-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3093740-stefanisina-es-vze-tri-roki-osnovnij-napramok-eksportu-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3093740-stefanisina-es-vze-tri-roki-osnovnij-napramok-eksportu-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3093740-stefanisina-es-vze-tri-roki-osnovnij-napramok-eksportu-dla-ukraini.html
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Нацбанк розробив мобільний застосунок 

для опитувань бізнесу 

Національний банк України розробив 

мобільний додаток для онлайн-опитувань 

підприємств на платформах iOS та Androi, 

який уже доступний для завантаження на 

майданчиках Google Play та Apple Store. 

 

 

Рахункова палата рекомендує оптимізувати 

структуру Держказначейства 

Рахункова палата рекомендує переглянути 

структуру Державної казначейської служби з 

огляду на реформу місцевого самоврядування.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

МЗС планує внести на розгляд Генасамблеї 

ООН проєкти посилених резолюцій щодо 

Криму 

Українські дипломати працюють над 

включенням до порядку денного 75-ї сесії 

Генасамблеї пункту "Ситуація на тимчасово 

окупованих територіях України" і планують 

внести на розгляд ГА ООН проєкти посилених 

резолюцій по Криму.

 

 

Україна закликає правозахисні організації 

взяти під контроль справу Марківа 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба звернувся до керівників провідних 

світових правозахисних організацій з 

проханням взяти під особистий моніторинг 

судовий процес над українським захисником 

Віталієм Марківим, якого судять в Італії.
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У тюрмах РФ та окупованого Криму - 135 

політв’язнів-українців 

У місцях несвободи на території Російської 

Федерації та на тимчасово окупованих 

територіях в Криму перебувають 135 громадян 

України, які мають статус політичних в’язнів.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Президента банку “Аркада” взяли під варту, 

застава - 21 мільйон 

Суд обрав президенту банку "Аркада" 

запобіжний захід у вигляді арешту строком на 

60 днів з альтернативою внесення застави у 

розмірі 21 млн грн. 

 

Суд обрав присяжних у справі Шеремета 

Шевченківський райсуд Києва відібрав 

присяжних для розгляду справи про вбивство 

журналіста Павла Шеремета.

 

 

Митна служба заявляє, що її керівництву 

погрожують 

Керівництво Державної митної служби 

отримує численні повідомлення з погрозами 

фізичною розправою і з цього приводу 

звернеться до правоохоронних органів. 
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СБУ повідомила про підозру російському 

священнику, який допитував українських 

полонених ФОТО 

СБУ повідомила про підозру російському 

священнику, який допитував українських 

полонених у так званій ДНР.

 

 

Голова Харківської ОДА припускає, що 

пожежі можуть бути помстою "чорних 

лісорубів" 

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер не 

виключає, що масштабні пожежі на 

Харківщині, що виникли цього тижня у різних 

районах, можуть бути провокацією під час 

поїздки в регіон Президента …

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Вибори в умовах пандемії: не так 

небезпечно, як здається? АНАЛІТИКА 

Експерти вважають, що в Україні є механізм 

голосування під час дії небезпечних інфекцій

 

 

Українське картоплярство: бізнес чи сізіфів 

камінь АНАЛІТИКА 

Чому третина “другого хлібу” в нас 

викидається у сміття?
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Девід Лінч хоче знову відвідати Україну 

Відомий режисер Девід Лінч висловив своє 

захоплення Україною та українцями й пообіцяв 

завітати сюди ще.

 

З'явилося відео пісні "Hello" у виконанні 

учасників нацвідбору на Дитяче 

Євробачення ВІДЕО 

На третьому етапі Національного відбору на 

Дитяче Євробачення-2020 виконавці каверів 

заспівали пісню, запропоновану Суспільним. 

 

 

Yakaboo запускає програму підтримки 

малих видавництв на 27 BookForum 

В межах 27 Львівського міжнародного 

BookForum найбільша українська онлайн-

книгарня Yakaboo запускає програму 

підтримки малих і нішевих видавництв.

 

 

"Рок-н-рол": вийшов перший роман про 

закулісся українського шоубізнесу 

Вийшов друком роман "Рок-н-рол", написаний 

лідером гурту "Фіолет" Сергієм Мартинюком.
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"Атлантида" Васяновича відкриє 

кінофестиваль Kharkiv MeetDocs 

Один із ключових фільмів року, драма 

«Атлантида» Валентина Васяновича, стане 

фільмом-відкриттям 4-го Kharkiv MeetDocs.

 

 

Національна опера відкривається 18 

вересня після карантину 

Національна опера України ім. Т.Г. Шевченка 

відкриє 18 вересня свій 153-й сезон

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