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ТОП 

 

Енергоатом і Westinghouse підписали 

меморандум про будівництво блоків для 

АЕС 

ДП НАЕК "Енергоатом” та американська 

компанія Westinghouse electric підписали 

меморандум про будівництво енергоблоку 

Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а у 

подальшому - ще чотирьох блоків загальною 

вартістю до 30 млрд доларів США.

 

Зеленський обговорив із директором NASA 

проєкти, до яких може долучитися Україна 

Президент України Володимир Зеленський 

обговорив із директором NASA Біллом 

Нельсоном проєкти, до яких може долучитися 

Україна.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307549-energoatom-i-westinghouse-pidpisali-memorandum-pro-budivnictvo-blokiv-dla-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307549-energoatom-i-westinghouse-pidpisali-memorandum-pro-budivnictvo-blokiv-dla-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307549-energoatom-i-westinghouse-pidpisali-memorandum-pro-budivnictvo-blokiv-dla-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307549-energoatom-i-westinghouse-pidpisali-memorandum-pro-budivnictvo-blokiv-dla-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3307630-zelenskij-obgovoriv-iz-direktorom-nasa-proekti-do-akih-moze-dolucitisa-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3307630-zelenskij-obgovoriv-iz-direktorom-nasa-proekti-do-akih-moze-dolucitisa-ukraina.html


 

Справу про скандальну ДТП за участю 

депутата передали слідчим ДБР 

Подальше розслідування щодо ДТП за участю 

народного депутата, яке сталося 23 серпня у 

Дарницькому районі Києва, проводитимуть 

слідчі Державного бюро розслідувань.

 

У зоні ООС у серпні загинули дев'ятеро 

українських військових, 28 поранених 

Унаслідок порушення окупантами режиму 

припинення вогню в районі проведення 

операції Об'єднаних сил у серпні загинуло 

дев'ятеро українських військовослужбовців і 

ще 28 були поранені.

 

П’ять свіжих новин про COVID-19: не 

розслабляємось 

ВООЗ змінив позицію щодо третьої дози, 

коронавірус імовірно не є біологічною зброєю, 

але захворюваність від цього не меншає

 

Італія спростила умови в’їзду для 

вакцинованих українців 

Італія скасувала вимогу 5-денної самоізоляції 

для українців за наявності сертифікату про 

щеплення від COVID-19 та негативного 

результату молекулярного або антигенного 

тесту.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307586-spravu-pro-skandalnu-dtp-za-ucastu-deputata-peredali-slidcim-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307586-spravu-pro-skandalnu-dtp-za-ucastu-deputata-peredali-slidcim-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3307302-u-zoni-oos-za-serpen-zaginuli-devatero-ukrainskih-vijskovih-28-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3307302-u-zoni-oos-za-serpen-zaginuli-devatero-ukrainskih-vijskovih-28-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307156-pat-svizih-novin-pro-covid19-ne-rozslablaemos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307156-pat-svizih-novin-pro-covid19-ne-rozslablaemos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3307431-italia-sprostila-umovi-vizdu-dla-vakcinovanih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3307431-italia-sprostila-umovi-vizdu-dla-vakcinovanih-ukrainciv.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна і США започаткували стратегічний 

діалог у сфері енергетики й клімату — 

Зеленський 

Міністри енергетики України та Сполучених 

Штатів Америки підписали заяву про 

започаткування стратегічного діалогу у сфері 

енергетики й клімату.

 

Україна продовжуватиме евакуацію 

громадян з Афганістану і після 31 серпня - 

МЗС 

Україна планує продовжувати евакуацію 

українців із Афганістану після 31 серпня, 

маршрути повернення наших громадян можуть 

бути скориговані залежно від розвитку ситуації 

в аеропорту Кабула.

 

Зеленський розраховує на продовження 

українсько-естонської співпраці з новим 

президентом 

Президент Володимир Зеленський привітав 

Алара Каріса з обранням Президентом Естонії 

та висловив сподівання на продовження тісної 

співпраці між країнами.

 

Єврокомісія готова обговорити з Україною 

формат консультацій щодо Nord Stream 2 

Європейська комісія підтвердила готовність 

обговорити з Україною найбільш прийнятну 

модальність консультацій щодо "Північного 

потоку 2", яка б не перекривала ініціативи у 

сфері енергетики, такі як CESEC (Енергетичне 

поєднання Центральної та Південно-Східної 

Європи) та Енергетична хартія.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307559-ukraina-i-ssa-zapocatkuvali-strategicnij-dialog-u-sferi-energetiki-j-klimatu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307559-ukraina-i-ssa-zapocatkuvali-strategicnij-dialog-u-sferi-energetiki-j-klimatu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307559-ukraina-i-ssa-zapocatkuvali-strategicnij-dialog-u-sferi-energetiki-j-klimatu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307559-ukraina-i-ssa-zapocatkuvali-strategicnij-dialog-u-sferi-energetiki-j-klimatu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307121-ukraina-prodovzuvatime-evakuaciu-gromadan-z-afganistanu-i-pisla-31-serpna-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307121-ukraina-prodovzuvatime-evakuaciu-gromadan-z-afganistanu-i-pisla-31-serpna-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307121-ukraina-prodovzuvatime-evakuaciu-gromadan-z-afganistanu-i-pisla-31-serpna-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307121-ukraina-prodovzuvatime-evakuaciu-gromadan-z-afganistanu-i-pisla-31-serpna-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307457-zelenskij-rozrahovue-na-prodovzenna-ukrainskoestonskoi-spivpraci-z-novim-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307457-zelenskij-rozrahovue-na-prodovzenna-ukrainskoestonskoi-spivpraci-z-novim-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307457-zelenskij-rozrahovue-na-prodovzenna-ukrainskoestonskoi-spivpraci-z-novim-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307457-zelenskij-rozrahovue-na-prodovzenna-ukrainskoestonskoi-spivpraci-z-novim-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307611-evrokomisia-gotova-obgovoriti-z-ukrainou-format-konsultacij-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307611-evrokomisia-gotova-obgovoriti-z-ukrainou-format-konsultacij-sodo-nord-stream-2.html


 

Україна та Польща можуть створити 

спільний газовий хаб - Макогон 

Україна та Польща мають усі можливості для 

створення спільного газового хабу у Східній і 

Центральній Європі.

 

У НАТО зацікавлені, аби агресивні дії РФ 

лишалися червоною лінією для Альянсу – 

Вінніков 

У Північноатлантичному договорі відсутня 

норма, яка не дозволяла б вступ країни до 

НАТО під час війни на її території.

 

Диктування умов Газпромом: ОГТСУ про 

угоду між Угорщиною та Росією про 

постачання газу 

Новий контракт на постачання газу між 

Угорщиною та Росією, який передбачає 

виключення України із маршруту 

транспортування, є ще одним прикладом того, 

як Газпром диктує свої умови іншим країнам.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Латвія визнала українські цифрові COVID-

сертифікати 

Українські цифрові сертифікати про 

вакцинацію з 31 серпня є сумісними з 

системою визнання сертифікатів про 

вакцинацію від COVID-19 у Латвії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307295-ukraina-ta-polsa-mozut-stvoriti-spilnij-gazovij-hab-makogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307295-ukraina-ta-polsa-mozut-stvoriti-spilnij-gazovij-hab-makogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307193-u-nato-zacikavleni-abi-agresivni-dii-rf-lisalisa-cervonou-linieu-dla-alansu-vinnikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307193-u-nato-zacikavleni-abi-agresivni-dii-rf-lisalisa-cervonou-linieu-dla-alansu-vinnikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307193-u-nato-zacikavleni-abi-agresivni-dii-rf-lisalisa-cervonou-linieu-dla-alansu-vinnikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307193-u-nato-zacikavleni-abi-agresivni-dii-rf-lisalisa-cervonou-linieu-dla-alansu-vinnikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307333-diktuvanna-umov-gazpromom-ogtsu-pro-ugodu-miz-ugorsinou-ta-rosieu-pro-postacanna-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307333-diktuvanna-umov-gazpromom-ogtsu-pro-ugodu-miz-ugorsinou-ta-rosieu-pro-postacanna-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307333-diktuvanna-umov-gazpromom-ogtsu-pro-ugodu-miz-ugorsinou-ta-rosieu-pro-postacanna-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307333-diktuvanna-umov-gazpromom-ogtsu-pro-ugodu-miz-ugorsinou-ta-rosieu-pro-postacanna-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307385-latvia-viznala-ukrainski-cifrovi-covidsertifikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307385-latvia-viznala-ukrainski-cifrovi-covidsertifikati.html


 

Збільшення інтервалу між щепленнями 

збільшує ефективність COVID-вакцин – 

експерти 

Національна технічна група експертів з питань 

імунопрофілактики пропонує збільшити 

інтервал між двома дозами вакцини проти 

коронавірусу

 

Понад 3,7 мільйона українців отримали дві 

дози COVID-вакцини 

За добу 30 серпня в Україні проведено понад 

150 тисяч щеплень проти COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Довічно засуджена працює в Мін’юсті 

дистанційно - з Качанівської колонії 

У Міністерстві юстиції розраховують, що 

власним прикладом із працевлаштування 

засудженої до довічного ув’язнення мотивують 

інших роботодавців наймати на роботу людей 

із місць несвободи.

 

На кордоні України діє е-перевірка 

«ковідних» сертифікатів: як це працює 

Державна прикордонна служба розпочала 

застосовувати електронну перевірку COVID-

19-сертифікатів, що підтверджують 

вакцинацію громадян, негативний результат 

тестування або одужання від хвороби.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307403-zbilsenna-intervalu-miz-seplennami-zbilsue-efektivnist-covidvakcin-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307403-zbilsenna-intervalu-miz-seplennami-zbilsue-efektivnist-covidvakcin-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307403-zbilsenna-intervalu-miz-seplennami-zbilsue-efektivnist-covidvakcin-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307403-zbilsenna-intervalu-miz-seplennami-zbilsue-efektivnist-covidvakcin-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307172-ponad-37-miljona-ukrainciv-otrimali-dvi-dozi-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307172-ponad-37-miljona-ukrainciv-otrimali-dvi-dozi-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307597-dovicno-zasudzena-pracue-v-minusti-distancijno-z-kacanivskoi-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307597-dovicno-zasudzena-pracue-v-minusti-distancijno-z-kacanivskoi-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307329-na-kordoni-ukraini-die-eperevirka-kovidnih-sertifikativ-ak-ce-pracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307329-na-kordoni-ukraini-die-eperevirka-kovidnih-sertifikativ-ak-ce-pracue.html


 

Мін’юст хоче продовжити експеримент із 

платними камерами в СІЗО 

Міністерство юстиції України вважає 

успішним експериментальний проєкт платної 

послуги з надання поліпшених побутових умов 

у слідчих ізоляторах та планує його 

продовжити.

 

ЦВК та ОБСЄ розробили «конструктор 

документів» для місцевих виборів 

Центральна виборча комісія разом з 

Координатором проєктів ОБСЄ в Україні 

презентували застосунок “Конструктор 

документів для місцевих виборів”, 

призначений для партій, громадських 

організацій та спостерігачів за місцевими 

виборами.

 

Уряд пропонує внести зміни у закони про 

визнання організації терористичною 

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради 

законопроєкт №5872 “Про внесення змін до 

деяких законів України щодо визнання 

організації терористичною”.

 

КСУ відмовився відкрити провадження про 

призначення Шкарлета міністром 

Конституційний Суд відмовив у відкритті 

провадження у справі за конституційним 

поданням 46 народних депутатів щодо 

конституційності постанови Верховної Ради 

про призначення Сергія Шкарлета міністром 

освіти і науки.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307627-minust-hoce-prodovziti-eksperiment-iz-platnimi-kamerami-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307627-minust-hoce-prodovziti-eksperiment-iz-platnimi-kamerami-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3307605-cvk-ta-obse-rozrobili-konstruktor-dokumentiv-dla-miscevih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3307605-cvk-ta-obse-rozrobili-konstruktor-dokumentiv-dla-miscevih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307517-urad-proponue-vnesti-zmini-u-zakoni-pro-viznanna-organizacii-teroristicnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307517-urad-proponue-vnesti-zmini-u-zakoni-pro-viznanna-organizacii-teroristicnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307557-ksu-vidmovivsa-vidkriti-provadzenna-pro-priznacenna-skarleta-ministrom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307557-ksu-vidmovivsa-vidkriti-provadzenna-pro-priznacenna-skarleta-ministrom.html


ЕКОНОМІКА 

 

Податкова амністія: міністр фінансів 

пояснив, кого вона стосується і що дасть 

З 1 вересня громадяни України отримають 

можливість одноразово задекларувати доходи, 

нерухоме й рухоме майно, аби у майбутньому 

уникнути неприємних запитань про їх 

походження. 

 

PGNiG інвестує в газовидобуток в Україні 

$50 мільйонів — це лише перший транш 

Польська державна нафтогазова компанія 

PGNiG на першому етапі інвестує в 

газовидобуток в Україні 50 млн доларів, у 

подальшому інвестиції можуть сягнути 500 

млн доларів.

 

Минулого тижня курс гривні перебував під 

помірним тиском - Данилишин 

Минулого тижня обмінний курс гривні до 

долара США на міжбанківському ринку 

знецінився на 0,9% - до 26,9 гривень за долар 

США. 

 

В Україні уже зареєстрували понад 11 тисяч 

земельних угод 

Станом на 31 серпня 2021 року на ринку 

сільгоспземель укладено 11, 017 тис. угод. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307477-podatkova-amnistia-ministr-finansiv-poasniv-kogo-vona-stosuetsa-i-so-dast.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307477-podatkova-amnistia-ministr-finansiv-poasniv-kogo-vona-stosuetsa-i-so-dast.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307494-pgnig-investue-v-gazovidobutok-v-ukraini-50-miljoniv-ce-lise-persij-trans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307494-pgnig-investue-v-gazovidobutok-v-ukraini-50-miljoniv-ce-lise-persij-trans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307258-minulogo-tizna-kurs-grivni-perebuvav-pid-pomirnim-tiskom-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307258-minulogo-tizna-kurs-grivni-perebuvav-pid-pomirnim-tiskom-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307279-v-ukraini-uze-zareestruvali-ponad-11-tisac-zemelnih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307279-v-ukraini-uze-zareestruvali-ponad-11-tisac-zemelnih-ugod.html


 

Держборг у першому півріччі скоротився на 

38 мільярдів - Рахункова палата 

Загальний обсяг державного і гарантованого 

державою боргу у першому півріччі 2021 року 

зменшився на 38 млрд грн, або 1,5%, – до 2 514 

млрд грн; це сталося через ревальвацію гривні 

до іноземних валют, в яких номіновано борг.

 

Штати дадуть Укргідрометцентру $300 

мільйонів на модернізацію - Кульбіда 

Український гідрометеорологічний центр 

перебуває у процесі отримання кредиту від 

США в розмірі 300 млн доларів.

 

Укрзалізниця спрямувала 158 мільйонів 

гривень на модернізацію електричок 

АТ "Укрзалізниця" модернізувало вже три 

приміських поїзди, на що спрямувало 158 млн 

грн без ПДВ.

 

Податкова амністія дозволить легалізувати 

«зарплати у конвертах» - Немчінов 

Так звана податкова амністія, яка стартує в 

Україні з вересня, дозволить легалізувати 

«зарплати у конвертах».
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Здоров'я політв'язня РФ Лимешка 

погіршилося після примусової вакцинації - 

Денісова 

Стан здоров'я незаконно засудженого країною-

агресором Російською Федерацією 

громадянина України Геннадія Лимешка 

погіршився після щеплення від COVID-19, 

вакциною, яка не визнана ВООЗ.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Контррозвідка затримала бойовика, який 

допомагав Росії окупувати Крим ФОТО 

Контррозвідники затримали на Херсонщині 

колишнього жителя Ялти - учасника 

незаконного збройного формування, який 

допомагав Росії окупувати Крим.

 

Корупція в Харківській облраді: суд 

повторно призначив заставу підозрюваному 

адвокату 

Вищий антикорупційний суд України вдруге 

обрав запобіжний захід адвокату Руслану 

Танабашу, який є одним із підозрюваних у 

справі про хабар в більш як 1 млн грн.

 

СБУ ліквідувала «виробництво» 

фальшивих COVID-сертифікатів ФОТО 

Силовики ліквідували схему з виготовлення 

міжнародних сертифікатів про вакцинацію від 

COVID-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3307090-zdorova-politvazna-rf-limeska-pogirsilosa-pisla-primusovoi-vakcinacii-denisova.html
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Поліція завершила досудове розслідування 

щодо організатора кібермережі Avalanche 

Слідчі Національної поліції завершили 

досудове розслідування щодо 37-річного 

організатора міжнародної злочинної 

комп’ютерної мережі Avalanche, яка діяла 

упродовж 7 років.

 

В Україні знешкодили групу, яка продавала 

ID-карти через «Darknet» ФОТО 

СБУ в співпраці із правоохоронними органами 

США провела спецоперацію, в результаті якої 

припинили діяльність угруповання із 

виробництва підроблених документів.

 

Бабусю хлопчика, який потрапив до лікарні 

у комі, арештували у залі суду 

Жительці Черкас, 7-річного онука якої 24 

серпня госпіталізували з численними травмами 

у стані коми, обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою строком на два 

місяці.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Загострення на Донбасі, або Путін готується 

до зустрічі Зеленського і Байдена 

Кремль хоче створити підсвідоме відчуття, що 

президент України до США «побіг по захист»? 

Так нам у відповідь треба саме на цьому 

наголошувати!
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Сергій Телешун,  доктор політичних наук, 

професор ІНТЕРВ’Ю 

Україна має стати конкурентною державою, 

що має статус не сателіта, а партнера

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна здобула 67 медалей за сім днів 

Паралімпіади 

Н XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо 

завершився сьомий змагальний день.

 

Через 20 років в Україні може не бути зими 

– Кульбіда 

Теплий літній період щороку в середньому 

збільшується на 10-15 днів, а зимовий 

скорочується.

 

Український паралімпієць Цвєтов пояснив 

відмову від фото з атлетами ПКР 

Український паралімпієць Ігор Цвєтов, який 

здобув «срібло» Ігор-2020 у бігу на 100 метрів, 

пояснив свою відмову від спільного фото на 

п'єдесталі з представниками ПКР.
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У Трускавці спорудили рекордну крижану 

барну стійку з символікою України 

У Трускавці на Львівщині встановили рекорд 

України – в місцевому готелі спорудили 

найбільшу крижану барну стійку, оздоблену 

національною символікою.

 

Мистецький арсенал запрошує у 

віртуальний тур сучасною українською 

фотографією 

Виставку «Чутливість. Сучасна українська 

фотографія» у Мистецькому арсеналі можна 

переглянути завдяки віртуальному туру.

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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