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ТОП 

 

Україна знає, які кроки потрібні для вступу 

в НАТО – Білий дім ЗАЯВА 

США підримують прагнення України щодо 

вступу в НАТО, однак їй для цього потрібні 

реформи.

 

Медведчуку ще на два місяці продовжили 

домашній арешт 

Печерський районний суд Києва продовжив ще 

на два місяці - до 31 жовтня - запобіжний захід 

у вигляді цілодобового домашнього арешту 

народному депутату від ОПЗЖ Віктору 

Медведчуку, який підозрюється у держзраді.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308602-ukraina-znae-aki-kroki-potribni-dla-vstupu-v-nato-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308602-ukraina-znae-aki-kroki-potribni-dla-vstupu-v-nato-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309018-medvedcuku-se-na-dva-misaci-prodovzili-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309018-medvedcuku-se-na-dva-misaci-prodovzili-domasnij-arest.html


 

Росія відмовилася продовжити мандат місії 

ОБСЄ на кордоні з Україною - учасники 

ТКГ виступили з заявою 

Україна вимагає від російської сторони 

негайно припинити деструктивні дії щодо 

спостережної місії ОБСЄ.

 

У МЗС обіцяють зробити все, щоб з’ясувати 

обставини смерті українця у Польщі і 

покарати винних 

Українські дипломати 

докладуть максимальних зусиль, щоб 

обставини смерті у Польщі 25-річного 

українця Дмитра Никифоренка були з’ясовані, 

а винні - притягнуті до відповідальності.

 

Розстріли на Інститутській: у суді допитали 

поранену під час протестів дівчину-медика 

Святошинський районний суд Києва під час 

розгляду справи щодо розстрілів учасників 

акцій протестів на вулиці Інститутській у Києві 

20 лютого 2014 року допитав свідка - медика 

Олесю Жуковську.

 

 

Десять українських вишів - у рейтингу 

найкращих університетів світу 

Десять закладів вищої освіти України 

потрапили до щорічного рейтингу кращих 

університетів світу, який опублікував Журнал 

Times Higher Education.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3309065-rosia-vidmovilasa-prodovziti-mandat-misii-obse-na-kordoni-z-ukrainou-ucasniki-tkg-vistupili-z-zaavou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3309065-rosia-vidmovilasa-prodovziti-mandat-misii-obse-na-kordoni-z-ukrainou-ucasniki-tkg-vistupili-z-zaavou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3309065-rosia-vidmovilasa-prodovziti-mandat-misii-obse-na-kordoni-z-ukrainou-ucasniki-tkg-vistupili-z-zaavou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3309065-rosia-vidmovilasa-prodovziti-mandat-misii-obse-na-kordoni-z-ukrainou-ucasniki-tkg-vistupili-z-zaavou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309016-u-mzs-obicaut-zrobiti-vse-sob-zasuvati-obstavini-smerti-ukrainca-u-polsi-i-pokarati-vinnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309016-u-mzs-obicaut-zrobiti-vse-sob-zasuvati-obstavini-smerti-ukrainca-u-polsi-i-pokarati-vinnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309016-u-mzs-obicaut-zrobiti-vse-sob-zasuvati-obstavini-smerti-ukrainca-u-polsi-i-pokarati-vinnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309016-u-mzs-obicaut-zrobiti-vse-sob-zasuvati-obstavini-smerti-ukrainca-u-polsi-i-pokarati-vinnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308662-rozstrili-na-institutskij-u-sudi-dopitali-poranenu-pid-cas-protestiv-divcinumedika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308662-rozstrili-na-institutskij-u-sudi-dopitali-poranenu-pid-cas-protestiv-divcinumedika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308973-desat-ukrainskih-visiv-u-rejtingu-najkrasih-universitetiv-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308973-desat-ukrainskih-visiv-u-rejtingu-najkrasih-universitetiv-svitu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Блінкен подякував Україні за допомогу в 

евакуації людей з Афганістану 

Державний секретар США Ентоні Блінкен, 

який приєднався до зустрічі президентів 

України та Сполучених Штатів, подякував 

Україні за допомогу в евакуації людей з 

Афганістану.

 

ЄБРР надасть €140 мільйонів на 

модернізацію теплоенергетичного 

комплексу столиці 

Столична влада спрямує 140 мільйонів євро 

кредитних коштів на модернізацію 

теплоенергетичного комплексу столиці.

 

Зеленський порушував тему Криму на всіх 

зустрічах у Вашингтоні - Кулеба 

Президент України Володимир Зеленський 

порушував тему Криму на всіх зустрічах у 

Вашингтоні під час робочого візиту.

 

Україна та Катар домовилися про 

співробітництво у багатьох сферах 

Україна та Катар домовилися про залучення 

інвестицій, розвиток підприємництва та 

співпрацю у сферах туризму, сільського 

господарства, інфраструктури, енергетики, 

охорони здоров’я та у фінансовому секторі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308510-blinken-podakuvav-ukraini-za-dopomogu-v-evakuacii-ludej-z-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308510-blinken-podakuvav-ukraini-za-dopomogu-v-evakuacii-ludej-z-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3309030-ebrr-nadast-140-miljoniv-na-modernizaciu-teploenergeticnogo-kompleksu-stolici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3309030-ebrr-nadast-140-miljoniv-na-modernizaciu-teploenergeticnogo-kompleksu-stolici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3309030-ebrr-nadast-140-miljoniv-na-modernizaciu-teploenergeticnogo-kompleksu-stolici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3309030-ebrr-nadast-140-miljoniv-na-modernizaciu-teploenergeticnogo-kompleksu-stolici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309002-zelenskij-porusuvav-temu-krimu-na-vsih-zustricah-u-vasingtoni-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309002-zelenskij-porusuvav-temu-krimu-na-vsih-zustricah-u-vasingtoni-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309051-ukraina-ta-katar-domovilisa-pro-spivrobitnictvo-u-bagatoh-sferah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309051-ukraina-ta-katar-domovilisa-pro-spivrobitnictvo-u-bagatoh-sferah.html


 

Україна і США підписали меморандум про 

посилення бізнес-співпраці 

Уряди України та США підписали меморандум 

про взаєморозуміння стосовно комерційного 

співробітництва.

 

Турецька Aselsan допоможе Україні 

модернізувати ППО 

Державна компанія «Укрспецекспорт» і 

турецька Aselsan A.S. підписали контракт, який 

передбачає модернізацію окремих систем 

протиповітряної оборони.

 

Торгово-промислова палата України 

починає співпрацю із Суданом 

Торгово-промислова палата України починає 

співробітництво із Суданом, зокрема у сферах 

сільського господарства, енергетики, 

транспорту та інфраструктури.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Повністю вакциновані вдвічі рідше 

хворіють на затяжний COVID-19 

Вчені з Королівського коледжу Лондона 

(Велика Британія) заявили, що вакцинація 

проти коронавірусу вдвічі знижує ймовірність 

перенесення затяжного COVID-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308989-ukraina-i-ssa-pidpisali-memorandum-pro-posilenna-biznesspivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308989-ukraina-i-ssa-pidpisali-memorandum-pro-posilenna-biznesspivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3309034-turecka-aselsan-dopomoze-ukraini-modernizuvati-ppo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3309034-turecka-aselsan-dopomoze-ukraini-modernizuvati-ppo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308833-torgovopromislova-palata-ukraini-pocinae-spivpracu-iz-sudanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308833-torgovopromislova-palata-ukraini-pocinae-spivpracu-iz-sudanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308689-povnistu-vakcinovani-vdvici-ridse-hvoriut-na-zataznij-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308689-povnistu-vakcinovani-vdvici-ridse-hvoriut-na-zataznij-covid19.html


 

Вакцинацію AstraZeneca визнають 

найбільше країн світу - МОЗ 

Вакцинацію проти коронавірусу препаратом 

AstraZeneca визнають у більш ніж 140 країнах, 

вакциною Comirnaty/Pfizer - у більш як 120-ти, 

Moderna — понад 80 країн, щеплення 

CoronaVac/Sіnovac - майже 50 держав.

 

У ЄС зараз не вбачають нагальної потреби у 

третій дозі COVID-вакцини 

Європейський центр з профілактики та 

контролю захворюваності (ECDC) заявив, що 

на сьогодні "немає нагальної потреби" в третій 

дозі вакцини проти коронавірусу.

 

В Умань доставили 190 тисяч масок для 

хасидів 

Центр громадського здоров'я МОЗ доставив в 

Умань 190 тис. медичних масок та 20 тис. 

антисептиків для забезпечення хасидських 

паломників.

 

УКРАЇНА 

 

Доповідь Генсека ООН підтверджує факти 

тортур і переслідувань з боку окупантів у 

Криму – МЗС 

МЗС України розглядає третю доповідь 

Генерального секретаря ООН щодо ситуації в 

Криму як продовження зусиль міжнародного 

співтовариства з деокупації півострова, які 

знайшли своє відображення в Декларації 

учасників Кримської платформи.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308769-vakcinaciu-astrazeneca-viznaut-najbilse-krain-svitu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308769-vakcinaciu-astrazeneca-viznaut-najbilse-krain-svitu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308775-u-es-zaraz-ne-vbacaut-nagalnoi-potrebi-u-tretij-dozi-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308775-u-es-zaraz-ne-vbacaut-nagalnoi-potrebi-u-tretij-dozi-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3309059-moz-dopravilo-v-uman-190-tisac-masok-dla-hasidiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3309059-moz-dopravilo-v-uman-190-tisac-masok-dla-hasidiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3308697-dopovid-genseka-oon-pidtverdzue-fakti-tortur-i-peresliduvan-z-boku-okupantiv-u-krimu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3308697-dopovid-genseka-oon-pidtverdzue-fakti-tortur-i-peresliduvan-z-boku-okupantiv-u-krimu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3308697-dopovid-genseka-oon-pidtverdzue-fakti-tortur-i-peresliduvan-z-boku-okupantiv-u-krimu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3308697-dopovid-genseka-oon-pidtverdzue-fakti-tortur-i-peresliduvan-z-boku-okupantiv-u-krimu-mzs.html


 

Мораторій на реконструкцію історичних 

будівель Києва – список об'єктів 

У Київській міській раді оприлюднили перелік 

об’єктів, які підпадають під дію мораторію на 

реконструкцію та капремонт історичних 

будівель ХІХ-ХХ століть.

 

Резніков: Путін влаштував пекло на сході 

України, щоб «виграти» Крим 

Віцепрем'єр-міністр - міністр із питань 

реінтеграції окупованих територій Олексій 

Резніков переконаний, що деокупація Криму 

відбудеться швидко, і пройде вона за згодою 

керівництва Російської Федерації.

 

З початку року у відставку подали 110 

суддів - ВРП 

Вища рада правосуддя звільнила у відставку 

п'ятьох суддів, двоє з них - судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду.

 

В Україну повернули у вигляді 

факсимільних видань вісім манускриптів 

Завдяки проєкту «Повертаємо в Україну 

культурну спадщину» українська рукописна 

книга повертається в Україну і стає 

доступнішою для українських вчених.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3308660-moratorij-na-rekonstrukciu-istoricnih-budivel-kieva-spisok-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3308660-moratorij-na-rekonstrukciu-istoricnih-budivel-kieva-spisok-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3308612-reznikov-putin-vlastuvav-peklo-na-shodi-ukraini-sob-vigrati-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3308612-reznikov-putin-vlastuvav-peklo-na-shodi-ukraini-sob-vigrati-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308728-z-pocatku-roku-u-vidstavku-podali-110-suddiv-vrp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308728-z-pocatku-roku-u-vidstavku-podali-110-suddiv-vrp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3308836-v-ukrainu-povernuli-u-vigladi-faksimilnih-vidan-8-manuskriptiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3308836-v-ukrainu-povernuli-u-vigladi-faksimilnih-vidan-8-manuskriptiv.html


ЕКОНОМІКА 

 

В Україні назвали найкращі міста для 

бізнесу ДОСЛІДЖЕННЯ 

До трійки українських міст із найбільш 

сприятливим бізнес-кліматом та ефективним 

економічним урядуванням входять 

Хмельницький, Івано-Франківськ та Львів.

 

Україна погасила єврооблігації на $1,3 

мільярда 

Міністерство фінансів України погасило третю 

серію облігацій зовнішньої державної позики 

(ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 

2015 році, на суму 1,3088 млрд дол. США.

 

Укртрансгаз інвестує ₴800 мільйонів у 

підготовку до опалювального сезону 

АТ "Укртрансгаз" проведе підготовчих робіт 

до настання опалювального сезону на 800 млн 

гривень.

 

Мінагрополітики уклало два меморандуми з 

катарськими компаніями 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства уклало меморандуми про 

взаєморозуміння з катарськими компаніями 

Baladna та Widam Food Company.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308811-v-ukraini-nazvali-najkrasi-mista-dla-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308811-v-ukraini-nazvali-najkrasi-mista-dla-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308583-ukraina-pogasila-evroobligacii-na-13-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308583-ukraina-pogasila-evroobligacii-na-13-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308609-ukrtransgaz-investue-800-miljoniv-u-pidgotovku-do-opaluvalnogo-sezonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308609-ukrtransgaz-investue-800-miljoniv-u-pidgotovku-do-opaluvalnogo-sezonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308922-minagropolitiki-uklalo-dva-memorandumi-z-katarskimi-kompaniami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308922-minagropolitiki-uklalo-dva-memorandumi-z-katarskimi-kompaniami.html


 

Інвестор із США зацікавився 

реконструкцією Уманського аеродрому 

Реконструкцію військового аеродрому в Умані 

обговорили голова Черкаської ОДА Олександр 

Скічко та потенційний інвестор зі США.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Хабар на мільйон: підозрюваний чиновник 

Харківської облради пішов у декрет 

Один із підозрюваних у справі про хабар в 1 

млн грн заступник голови Харківської обласної 

ради Андрій Малиш пішов у декретну 

відпустку.

 

«Інтеру» призначили перевірку через показ 

фільмів із «санкційними» акторами 

Нацрада з питань телебачення та 

радіомовлення призначила чергову 

позапланову безвиїзну перевірку телеканалу 

«Інтер» через демонстрування фільмів за 

участю акторів, яких внесено до Переліку осіб, 

що створюють загрозу національній безпеці. За 

період із 9 по 29 серпня в ефірі транслювалися 

12 таких стрічок.

 

СБУ в серпні заблокувала 43 кібератаки на 

органи влади 

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення 

кібербезпеки СБУ у серпні припинили та 

нейтралізували 43 кібератаки на інформаційні 

системи органів влади.
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Дубілет пішов до суду, щоб МВС видалило 

оголошення про його розшук 

Колишній голова правління ПриватБанку 

Олександр Дубілет звернувся в Окружний 

адміністративний суд міста Києва із позовом, у 

якому просить зобов’язати Міністерство 

внутрішніх справ видалити з офіційного сайту 

інформацію про його розшук.

 

Рекламна агенція в Києві «креативила» для 

окупантів у Криму та «Л/ДНР» 

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили 

рекламну агенцію, яка розробляла 

інформаційні кампанії для терористичних 

організацій «Л/ДНР» та окупаційної влади 

Криму.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Зустріч Зеленського і Байдена: без 

«фанфар», але з перспективою 

Експерти схвально оцінили переговори 

президентів, наголосивши, що обидві сторони 

зацікавлені в подальшому розвитку 

стратегічного партнерства

 

Модні тренди – афгано-український сезон 

російської пропаганди 

Роспроп уміє зв'язати воєдино найвіддаленіші 

теми та країни
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Сертифікати вакцинації підробляють 

масово і безкарно 

Розцінки на «документи» про вакцинацію 

різні: від 1600 гривень до 300 євро. Деякі 

схеми правоохоронці викривають, та попит 

росте

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

84 медалі - доробок України за дев'ять днів 

Паралімпіади 

На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо 

завершився дев'ятий змагальний день.

 

Україна переходить на електронні 

лікарняні. Інфографіка 

З 4 червня 2021 року в Україні розпочався 

перехідний період до видачі лише електронних 

листків непрацездатності. З 1 жовтня паперові 

листки непрацездатності не будуть видаватися.

 

Поліція не бачить підстав для відкриття 

справи через пошкодження фонтану на 

Арсенальній 

Столичні правоохоронці не мають підстав для 

відкриття кримінального провадження за 

фактом пошкодження "сухого" фонтану на 

оновленій Арсенальній площі, яке сталося у 

четвер.
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Сонячний відпочинок восени: куди 

податися у вересні та жовтні ЛОНГРІД 

У Хорватії в цей час збирають трюфелі, у 

Грузії тривають фестивалі, а в Греції відчуйте 

себе «володарем аквамаринових пляжів»

 

Заяву на реєстрацію шлюбу можна буде 

подати через «Дію» 

Українці вже восени зможуть подати заяву на 

реєстрацію шлюбу через портал державних 

послуг "Дія".

 

У Києві відкрили документальну виставку 

«Голокост» 

В Національному музеї історії України у 

Другій світовій війні відкрили реліквійно-

документальну виставку “Голокост”, яка 

приурочена до 80-х роковин початку 

нацистських масових розстрілів євреїв на 

території України та 80-х роковин трагедії 

Бабиного Яру.

 

Інститут нацпам’яті презентував новий 

ролик із циклу «Війна і міф» 

До 1 вересня, коли розпочалася Друга світова 

війна, Український інститут національної 

пам'яті презентував новий відеоролик 

«Золотий вересень», створений у межах 

відеопроєкту «Війна і міф».
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