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ТОП 

 

Перший день візиту Президента України до 

США: перспективи співпраці – на $40 млрд 

Змістовно і результативно: добудова 5-ти 

блоків АЕС, співпраця у військовій сфері, в 

космосі, в сільському господарстві… Експерти 

схвально оцінили початок візиту

 

Шмигаль закликає місцеву владу «не 

перегнути» з тарифами на тепло та гарячу 

воду 

Кабінет Міністрів більше не встановлює 

тарифи на тепло та гарячу воду, але вони 

мають бути справедливими, для цього місцева 

влада отримає відповідні інструменти.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308254-persij-den-vizitu-prezidenta-ukraini-do-ssa-perspektivi-spivpraci-na-40-mlrd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308254-persij-den-vizitu-prezidenta-ukraini-do-ssa-perspektivi-spivpraci-na-40-mlrd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308209-smigal-zaklikae-miscevu-vladu-ne-peregnuti-z-tarifami-na-teplo-ta-garacu-vodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308209-smigal-zaklikae-miscevu-vladu-ne-peregnuti-z-tarifami-na-teplo-ta-garacu-vodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308209-smigal-zaklikae-miscevu-vladu-ne-peregnuti-z-tarifami-na-teplo-ta-garacu-vodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308209-smigal-zaklikae-miscevu-vladu-ne-peregnuti-z-tarifami-na-teplo-ta-garacu-vodu.html


 

В Україні підвищать стипендії студентам 

Уряд збільшить стипендії для учнів 

профосвіти, студентів фахової передвищої та 

вищої освіти - зокрема в закладах профосвіти 

вони будуть збільшені в 2,5 раза, студенти 

вишів отримають підвищення в 1,5 раза.

 

 

Новини про ДТП з Трухіним: Корнієнко 

каже, що «слуги» не тиснули на ЗМІ 

Представники партії «Слуга народу» не 

чинили тиск на засоби масової інформації та не 

змушували їх видаляти публікації щодо 

дорожньо-транспортної пригоди, учасником 

якої, імовірно, є народний депутат від фракції 

«СН» У Верховній Раді Олександр Трухін.

 

Фінляндія послаблює правила в'їзду для 

туристів 

Фінляндія з 1 вересня більше не вимагатиме 

від мандрівників, які прибувають з країн і 

регіонів, що не належать до групи ризику, 

пред'являти негативний тест на коронавірус 

або сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МОЗ та американська Medtronic 

співпрацюватимуть в галузі біомедичних 

технологій 

Міністерство охорони здоров'я України в 

рамках візиту Президента Володимира 

Зеленського до США підписало Меморандум 

про співпрацю із провідною американською 

компанією Medtronic.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308239-v-ukraini-pidvisat-stipendii-studentam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308239-v-ukraini-pidvisat-stipendii-studentam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307928-slugi-ne-zmusuvali-zmi-vidalati-publikacii-pro-dtp-za-jmovirnoi-ucasti-truhina-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307928-slugi-ne-zmusuvali-zmi-vidalati-publikacii-pro-dtp-za-jmovirnoi-ucasti-truhina-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3307949-finlandia-poslablue-pravila-vizdu-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3307949-finlandia-poslablue-pravila-vizdu-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308207-moz-ta-amerikanska-medtronic-spivpracuvatimut-v-galuzi-biomedicnih-tehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308207-moz-ta-amerikanska-medtronic-spivpracuvatimut-v-galuzi-biomedicnih-tehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308207-moz-ta-amerikanska-medtronic-spivpracuvatimut-v-galuzi-biomedicnih-tehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308207-moz-ta-amerikanska-medtronic-spivpracuvatimut-v-galuzi-biomedicnih-tehnologij.html


 

Наблизить Україну до безвуглецевої 

енергетики: Westinghouse про Меморандум з 

Енергоатомом 

Підписаний Меморандум про будівництво 

нових енергоблоків між НАЕК «Енергоатом» 

та Westinghouse – це важливий крок до 

наближення майбутнього України з 

безвуглецевою енергетикою.

 

Росія навмисно поширює у США міфи про 

Україну — аналітик Wilson Center 

Мета поширення російської дезінформації в 

США — дестабілізувати та послабити 

відносини між Україною і Сполученими 

Штатами. Для її реалізації Росія використовує 

низку наративів.

 

Членство України в НАТО мало б стати 

політичною ціною за Nord Stream 2 – посол 

Мельник 

Політичною компенсацією Заходу, зокрема 

Німеччини, за дозвіл на добудову газопроводу 

«Північний потік-2» могло би стати рішення 

про надання Києву членства в НАТО.

 

Україна направила до Литви майже 50 тонн 

гумдопомоги для облаштування кордону 

Україна у середу направила Литовській 

Республіці більше як 48 тонн гуманітарної 

допомоги для безпекових потреб.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308029-nablizit-ukrainu-do-bezvuglecevoi-energetiki-westinghouse-pro-memorandum-z-energoatomom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308029-nablizit-ukrainu-do-bezvuglecevoi-energetiki-westinghouse-pro-memorandum-z-energoatomom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308029-nablizit-ukrainu-do-bezvuglecevoi-energetiki-westinghouse-pro-memorandum-z-energoatomom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308029-nablizit-ukrainu-do-bezvuglecevoi-energetiki-westinghouse-pro-memorandum-z-energoatomom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308156-rosia-navmisno-posirue-u-ssa-mifi-pro-ukrainu-analitik-wilson-center.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308156-rosia-navmisno-posirue-u-ssa-mifi-pro-ukrainu-analitik-wilson-center.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308159-clenstvo-ukraini-v-nato-malo-b-stati-politicnou-cinou-za-nord-stream-2-posol-melnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308159-clenstvo-ukraini-v-nato-malo-b-stati-politicnou-cinou-za-nord-stream-2-posol-melnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308159-clenstvo-ukraini-v-nato-malo-b-stati-politicnou-cinou-za-nord-stream-2-posol-melnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308159-clenstvo-ukraini-v-nato-malo-b-stati-politicnou-cinou-za-nord-stream-2-posol-melnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308205-ukraina-napravila-do-litvi-majze-50-tonn-gumdopomogi-dla-oblastuvanna-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308205-ukraina-napravila-do-litvi-majze-50-tonn-gumdopomogi-dla-oblastuvanna-kordonu.html


 

Не лише російський газ, а й пропаганда є 

найбруднішими у світі – Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

заявив, що не лише російський газ, а й 

кремлівська пропаганда є найбруднішими у 

світі.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Україна отримає від США інноваційні ліки 

проти COVID-19 

Україна отримає інноваційні лікарські засоби 

проти COVID-19 в рамках співпраці з урядом 

США.

 

 

ЮНІСЕФ закликає Україну прискорити 

вакцинацію, щоб не закривати школи 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає уряд 

України та місцеву владу прискорити 

вакцинацію, адже від цього залежить 

проведення навчального процесу в очному 

режимі.

 

В Україні за добу від COVID-19 щепили 

понад 157 тисяч осіб 

В Україні минулої доби, 31 серпня, проти 

коронавірусної хвороби COVID-19 

вакцинували 157 049 осіб.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308168-ne-lise-rosijskij-gaz-a-j-propaganda-e-najbrudnisimi-u-sviti-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308168-ne-lise-rosijskij-gaz-a-j-propaganda-e-najbrudnisimi-u-sviti-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308174-ukraina-otrimae-vid-ssa-innovacijni-liki-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308174-ukraina-otrimae-vid-ssa-innovacijni-liki-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308048-unisef-zaklikae-ukrainu-priskoriti-vakcinaciu-sob-ne-zakrivati-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308048-unisef-zaklikae-ukrainu-priskoriti-vakcinaciu-sob-ne-zakrivati-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307793-v-ukraini-za-dobu-vid-covid19-sepili-ponad-157-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307793-v-ukraini-za-dobu-vid-covid19-sepili-ponad-157-tisac-osib.html


УКРАЇНА 

 

У Міноборони обговорили питання 

гендерної рівності в ЗСУ 

У Міністерстві оборони обговорили питання 

забезпечення гендерної рівності у Збройних 

силах України.

 

В Україні спростили оформлення паспортів 

для молоді та переселенців 

Уряд схвалив постанову, якою 

врегульовуються питання оформлення 

документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство України для 

низки категорій осіб, зокрема, для тих, місце 

проживання яких зареєстровано на тимчасово 

окупованих територіях нашої держави.

 

Разумков сумнівається, що депутати 

скасують собі компенсацію на оренду житла 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не 

прогнозує скасування виплат компенсацій 

народним депутатам за оренду житла або 

винайму готельного номера, бо вважає, що 

більшість парламентаріїв не підтримають це 

рішення.

 

У Пенсійному фонді роз’яснили, як 

нараховують пенсії освітянам 

У Пенсійному фонді України роз’яснили, як 

нараховуються пенсії працівникам закладів 

освіти.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308264-u-minoboroni-obgovorili-pitanna-gendernoi-rivnosti-v-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308264-u-minoboroni-obgovorili-pitanna-gendernoi-rivnosti-v-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308241-v-ukraini-sprostili-oformlenna-pasportiv-dla-molodi-ta-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308241-v-ukraini-sprostili-oformlenna-pasportiv-dla-molodi-ta-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308046-razumkov-sumnivaetsa-so-deputati-skasuut-sobi-kompensaciu-na-orendu-zitla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308046-razumkov-sumnivaetsa-so-deputati-skasuut-sobi-kompensaciu-na-orendu-zitla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307987-u-pensijnomu-fondi-rozasnili-ak-narahovuut-pensii-osvitanam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307987-u-pensijnomu-fondi-rozasnili-ak-narahovuut-pensii-osvitanam.html


 

Київрада виділила землю іподрому для 

захисту від забудовників 

Київська міська рада підтримала рішення щодо 

відведення земельної ділянки КП «Київський 

іподром» із метою зробити об’єкт інвестиційно 

привабливим та сучасним.

 

Понад 120 поліцейських охороняє порядок у 

«Борисполі» під час прильоту хасидів в 

Україну 

Правоохоронці забезпечують охорону 

публічної безпеки та порядку в аеропорту 

«Бориспіль» під час прильоту паломників-

хасидів на територію України.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Експерти прогнозують у вересні 

стабілізацію курсу долара поблизу нинішніх 

рівнів 

У вересні курс долара може стабілізуватися 

поблизу нинішніх рівнів, а євро може помірно 

знизитися через перспективи його ослаблення 

на світовому ринку.

 

Найвищий рівень безпеки: Енергоатом про 

американську технологію будівництва 

енергоблоків 

Американська технологія AP1000 допоможе 

скоротити вартість і терміни будівництва 

українських енергоблоків АЕС, а також 

забезпечить найвищий рівень безпеки та 

надійну роботу атомної генерації в Україні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3307886-kiivrada-vidilila-zemlu-ipodromu-dla-zahistu-vid-zabudovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3307886-kiivrada-vidilila-zemlu-ipodromu-dla-zahistu-vid-zabudovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307985-ponad-120-policejskih-ohoronae-poradok-u-borispoli-pid-cas-prilotu-hasidiv-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307985-ponad-120-policejskih-ohoronae-poradok-u-borispoli-pid-cas-prilotu-hasidiv-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307985-ponad-120-policejskih-ohoronae-poradok-u-borispoli-pid-cas-prilotu-hasidiv-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307985-ponad-120-policejskih-ohoronae-poradok-u-borispoli-pid-cas-prilotu-hasidiv-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308219-eksperti-prognozuut-u-veresni-stabilizaciu-kursu-dolara-poblizu-ninisnih-rivniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308219-eksperti-prognozuut-u-veresni-stabilizaciu-kursu-dolara-poblizu-ninisnih-rivniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308219-eksperti-prognozuut-u-veresni-stabilizaciu-kursu-dolara-poblizu-ninisnih-rivniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308219-eksperti-prognozuut-u-veresni-stabilizaciu-kursu-dolara-poblizu-ninisnih-rivniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307979-najvisij-riven-bezpeki-energoatom-pro-amerikansku-tehnologiu-budivnictva-energoblokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307979-najvisij-riven-bezpeki-energoatom-pro-amerikansku-tehnologiu-budivnictva-energoblokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307979-najvisij-riven-bezpeki-energoatom-pro-amerikansku-tehnologiu-budivnictva-energoblokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307979-najvisij-riven-bezpeki-energoatom-pro-amerikansku-tehnologiu-budivnictva-energoblokiv.html


 

За півтора року в Україні середня пенсія 

зросла на 25% 

У Міністерстві соціальної політики 

стверджують, що з початку 2020 року в Україні 

на 25% зросла середня пенсія.

 

Частка непрацюючих кредитів у банках 

знизилася до 36,3% - НБУ 

У банківському секторі частка непрацюючих 

кредитів (NPL) станом на 1 серпня 2021 року 

знизилася до 36,3% проти 37,2% на 1 липня. 

 

Держмитслужба цьогоріч перевиконала 

план надходжень на 19 мільярдів 

Державна митна служба України за січень-

серпень 2021 року перевиконала план 

надходжень на 19 млрд грн і перерахувала до 

держбюджету 291 млрд грн.

 

Середню зарплату рахуватимуть по-новому 

— Кабмін змінив формулу 

Кабінет Міністрів затвердив зміни до Порядку 

обчислення середньої заробітної плати (СЗП). 

Завдяки цьому працівникам, яким із 12 грудня 

2020 року обчислювали СЗП без урахування 

премій та виплат, зроблять перерахунок.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308172-za-pivtora-roku-v-ukraini-seredna-pensia-zrosla-na-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308172-za-pivtora-roku-v-ukraini-seredna-pensia-zrosla-na-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307997-castka-nepracuucih-kreditiv-u-bankah-znizilasa-do-363-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307997-castka-nepracuucih-kreditiv-u-bankah-znizilasa-do-363-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308096-derzmitsluzba-cogoric-perevikonala-plan-nadhodzen-na-19-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308096-derzmitsluzba-cogoric-perevikonala-plan-nadhodzen-na-19-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308277-serednu-zarplatu-rahuvatimut-ponovomu-kabmin-zminiv-formulu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308277-serednu-zarplatu-rahuvatimut-ponovomu-kabmin-zminiv-formulu.html


 

Уряд затвердив Державну програму 

розвитку авіапромисловості до 2030 року 

Кабінет Міністрів схвалив Державну цільову 

науково-технічну програму розвитку авіаційної 

промисловості на 2021—2030 роки.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова заявляє про нелюдські умови для 

імама Февзієва у СІЗО в окупованому 

Криму 

Уповноважена ВР із прав людини Людмила 

Денісова заявляє, що окупанти тримають 

українського політв'язня, імама Раїфа Февзієва 

в нелюдських умовах у СІЗО Сімферополя.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Посадовців Укрзалізниці викрили на спробі 

привласнення 3 мільйонів гривень 

Двох посадовців АТ “Укрзалізниця” і 

директора приватного підприємства викрили 

на підробці офіційної документації та спробі 

привласнення 3 млн грн.

 

Суд дав вісім років в’язниці бойовику 

«ЛНР» 

До 8 років позбавлення волі засуджено 

бойовика «ЛНР», викритого контррозвідкою 

СБУ. 
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Двох оперативників СБУ судитимуть за 

вимагання $120 тисяч 

Двох оперативників СБУ судитимуть за 

вимагання 120 тис. доларів США.

 

Старшина військової частини на Закарпатті 

продавав наркотики солдатам - ДБР 

Працівники Державного бюро розслідувань на 

Закарпатті затримали старшину військової 

частини, який продавав наркотики 

військовослужбовцям.

 

Антикорупційний суд заочно арештував 

ексглаву «Укрхімтрансаміаку» 

Вищий антикорупційний суд заочно обрав 

запобіжний західних у вигляді тримання під 

вартою ексочільника «Укрхімтрансаміаку», 

якого підозрюють у зловживаннях.

 

У Києві директор ТОВ привласнив майже 

₴6 мільйонів держкоштів — поліція 

У столиці поліцейські оголосили підозру 

директору ТОВ у привласненні більше як 5,9 

мільйона гривень державних коштів, які 

виділялися на розроблення проєктно-

кошторисної документації для будівництва та 

реконструкції доріг загального користування 

місцевого значення.
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Перевезення нелегалів до країн ЄС: перед 

судом постане вербувальник українських 

моряків 

Прокуратура Автономної Республіки Крим 

скерувала до суду обвинувальний акт щодо 

учасника злочинної організації, яка вербувала 

українських моряків для перевезення 

нелегальних мігрантів із країн Південно-

Західної Азії до Європи.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Газовий контракт Росія-Угорщина: для 

України не лише загрози, а й привід 

1 жовтня 2021 року, набере чинності контракт 

на поставку російського газу в Угорщину, в 

обхід України. Як реагуватимемо?

 

Нічого не змінилося: 5 технологій Кремля у 

Польщі 1939-го і в Україні 2014-го 

Окупація Польщі та частини України, попри 

75-літню дистанцію між ними, 

супроводжувалася схожою риторикою Кремля

 

Старт податкової амністії: як і для кого 

Що варто знати про одноразове добровільне 

декларування та хто з українців цим питанням 

може узагалі не перейматися
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СУСПІЛЬСТВО 

 

За вісім днів Паралімпіади Україна здобула 

75 медалей 

Н XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо 

українські спортсмени завершили восьмий 

змагальний день.

 

Подружжя Зеленських у Вашингтоні 

вшанувало пам'ять жертв Голодомору 

Президент Володимир Зеленський з дружиною 

Оленою Зеленською у Вашнгтоні відвідали 

Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 

років в Україні.

 

Навчальний рік у школі офлайн: які 

вимоги. Інфографіка 

Про них оголосили і МОЗ, і Департамент 

освіти КМДА. Тож як буде організований 

навчальний процес з огляду на карантинні 

обмеження:

 

На Закарпатті меломан влаштовує вінілові 

вечірки у несподіваних місцях 

Бібліотека, залізничний вокзал, лабораторія, де 

роблять ПЛР-тести... У таких 

найнеочікуваніших локаціях колекціонер 

вінілових платівок Олексій Уманський 

влаштовує вечірки під назвою «Круглий звук».
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Вірш Жадана опублікували в New York 

Times Magazine 

Перекладений англійською мовою вірш 

українського письменника Сергія Жадана 

"Плеєр" опублікували на сторінках The New 

York Times Magazine.

 

У Краматорську відкрили пам’ятник 

Василю Стусу 

У Краматорську на Донеччині відкрили 

пам’ятник Герою України, видатному 

українському поету Василю Стусу.
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