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ТОП 

 

В Україні затримання окупантами 

кримських татар кваліфікували як воєнний 

злочин 

Прокуратура АРК та Севастополя 

перекваліфікувала кримінальні провадженні за 

фактами незаконного позбавлення волі 5 

українців в окупованому Криму, серед яких 

заступник голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Наріман 

Джелялов, на воєнний злочин.

 

Зеленський увів у дію рішення РНБО про 

персональні санкції 

Президент Володимир Зеленський увів у дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони 

від 7 вересня 2021 року "Про внесення зміни 

до персональних спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій)".
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Посольство закликало виправити 

неправдиву інформацію про Україну в 

італійському підручнику 

Посольство України в Італії у зв’язку з 

виявленням фактів спотворення інформації про 

Україну в італійському шкільному підручнику 

з географії офіційно звернулося до 

міністерства освіти Італії, Асоціації 

італійських видавців та видавництва 

підручника з проханням виправити 

відповідний текст.

 

ФСБ показала «зізнання» кримських татар 

у «диверсії» на окупованому півострові 

ФСБ РФ поширило відео фрагментів допитів із 

зізнанням фігурантів «справи» про диверсію на 

газопроводі в окупованому Криму.

 

Депутат Трухін про ДТП: Слідчі та 

адвокати заборонили мені коментувати 

перебіг розслідування 

Народний депутат із фракції "Слуга народу" 

Олександр Трухін, який 23 серпня начебто 

спричинив ДТП, заявив, що слідчі та адвокати 

заборонили йому коментувати перебіг 

розслідування.

 

Рада ухвалила зміни до закону про 

індустріальні парки 

Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про 

індустріальні парки", спрямовані на залучення 

інвестицій в промисловий сектор економіки 

шляхом запровадження стимулів в 

індустріальних парках.
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Україна отримала майже $36 мільйонів для 

боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 

малярією 

Україна отримала 35,8 млн доларів 

безповоротної фінансової допомоги від 

Глобального фонду боротьби із СНІДом, 

туберкульозом та малярією, ці кошти 

покриють фінансування нагальних потреб 

України, пов'язаних із COVID-19…

 

ДТП з українцями в Польщі: дев’ятеро 

госпіталізованих, двоє – у важкому стані 

Поблизу польського міста Люблін у вівторок 

сталася ДТП за участю мікроавтобуса з 

українцями, дев'ятеро осіб перебувають у 

лікарні.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз засудив нові обшуки й арешти в 

окупованому Криму 

Європейський Союз засуджує обшуки та 

арешти кримських татар, проведені російською 

владою на території окупованого Криму, та 

вимагає без зволікань звільнити всіх незаконно 

затриманих людей.

 

Зустріч Байдена і Зеленського поставила 

крапку на складному етапі відносин США і 

України – Макфол 

Зустріч у Вашингтоні Президентів США і 

України Джо Байдена і Володимира 

Зеленського поставила крапку на 

попередньому трагічному етапі відносин двох 

держав.
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Після операції в Афганістані українській 

розвідці аплодує світ - Зеленський 

Військові розвідники відіграють ключову роль 

у захисті інтересів і безпеки України.

 

Українська делегація проігнорувала виступ 

російської спікерки Матвієнко на 

міжнародній конференції 

Українська делегація свідомо проігнорувала 

виступ голови Ради федерації Росії Валентини 

Матвієнко на 5-й Всесвітній конференції голів 

парламентів у Відні.

 

У Чехії суд дав 20 років тюрми найманцю, 

який воював на боці «ДНР» 

Празький суд виніс суворий вирок 

громадянину Чеської Республіки за участь у 

бойових діях на боці проросійських окупантів 

на сході України.

 

Україна та Молдова збільшуватимуть 

двосторонні туристичні потоки 

Україна та Молдова співпрацюють для 

збільшення двосторонніх туристичних потоків 

і подолання негативних наслідків пандемії 

COVID-19 у сфері туризму.
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КОРОНАВІРУС 

 

Нові штами коронавірусу з'являються серед 

нещепленого населення - вірусолог 

Нові мутації коронавірусу, в тому числі штам 

«Дельта», з'являються, в основному, серед 

людей, які не перехворіли і не вакциновані від 

COVID-19.

 

Освіта на карантині: у МОЗ розповіли про 

самоізоляцію та інші вимоги для викладачів 

та учнів 

Міністерство охорони здоров'я затвердило 

протиепідемічні заходи у закладах освіти на 

період карантину у зв'язку з поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19).

 

COVID-вакцини можуть викликати різні 

реакції - МОЗ пояснює, що це нормально 

Реакції, які виникають після вакцинації від 

COVID-19, підлягають обов'язковому 

розслідуванню.

 

На Волині штам Delta виявили у немовляти 

На Волині штам "Дельта" коронавірусної 

інфекції виявили у 47 мешканців області, 

зокрема - у немовляти віком 17 днів.
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УКРАЇНА 

 

Рош га-Шана: поліція розповіла, як 

пройшли святкування в Умані 

Працівники поліції контролюють ситуацію в 

центрі паломництва хасидів в Умані 

Черкаської області, ніч під час святкування 

Рош га-Шана пройшла спокійно.

 

Арахамія анонсував кадрові зміни в Кабміні 

і пояснив, чому «тримають інтригу» 

Голова фракції «Слуга народу» Давид 

Арахамія анонсував три-чотири кадрові зміни 

в Кабінеті Міністрів, але відмовився називати 

прізвища потенційних кандидатів на 

звільнення.

 

Чому Денісова хоче, щоб законопроєкт про 

олігархів направили Венеційській комісії 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова вважає, що в нинішній 

редакції законопроєкт №5599 про олігархів не 

може бути підтриманим і перед другим 

читанням його слід направити до Венеційської 

комісії.

 

ЦВК виділила майже 30 мільйонів на 

позачергові вибори мера Харкова 

Центрвиборчком виділив субвенцію у розмірі 

29 млн 910 тисяч гривень на проведення 

позачергових виборів міського голови, які 

відбудуться 31 жовтня 2021 року.
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На президентських виборах найближчим 

часом переміг би Зеленський 

У разі проведення президентських виборів 

найближчим часом найбільше голосів у 

першому турі отримав би чинний глава 

держави Володимир Зеленський, якого 

підтримали б 31,1% українців із тих, хто 

визначився з вибором.

 

Рада ухвалила першому читанні 

законопроєкт про держзамовлення у вишах 

Верховна Рада ухвалила першому читанні 

законопроєкт про держзамовлення у закладах 

вищої освіти.

 

Католицька парафія просить Зеленського 

передати їй костел Святого Миколая у 

Києві 

Римсько-католицька парафія святого Миколая 

в Києві звертається до Президента України 

Володимира Зеленського щодо передачі 

костелу Святого Миколая в управління 

релігійній спільноті.

 

ЕКОНОМІКА 

 

НАБУ перевірить використання коштів у 

рамках «Великого будівництва» 

Національне антикорупційне бюро України 

проведе перевірку використання державних 

коштів під час реалізації президентського 

проєкту «Велике будівництво».
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3311446-katolicka-parafia-prosit-zelenskogo-peredati-ij-kostel-svatogo-mikolaa-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3311446-katolicka-parafia-prosit-zelenskogo-peredati-ij-kostel-svatogo-mikolaa-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311657-nabu-perevirit-vikoristanna-kostiv-u-ramkah-velikogo-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311657-nabu-perevirit-vikoristanna-kostiv-u-ramkah-velikogo-budivnictva.html


 

В Україні зареєстрували перші колекторські 

компанії 

Національний банк України зареєстрував 

перші п'ять колекторських компаній.

 

Вартість житла в Україні на первинному 

ринку може зрости до 10% - рієлтори 

За даними Асоціації фахівців з нерухомості 

(рієлторів) України, до кінця 2021 року 

вартість житла на первинному ринку може 

зрости на 5-10%, а на вторинному - до 7%.

 

Міжнародні резерви сягнули дев'ятирічного 

максимуму – НБУ 

Міжнародні резерви станом на 1 вересня 

зросли до 31,6 млрд дол., сягнувши 

дев'ятирічного максимуму. 

 

В Україні попит на вживані легковики зріс 

на 56% 

У серпні 2021 року українці зареєстрували 51,3 

тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених 

із-за кордону, що на 56,4% більше ніж у серпні 

минулого року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311645-v-ukraini-zareestruvali-persi-kolektorski-kompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311645-v-ukraini-zareestruvali-persi-kolektorski-kompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311204-vartist-zitla-v-ukraini-na-pervinnomu-rinku-moze-zrosti-do-10-rieltori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311204-vartist-zitla-v-ukraini-na-pervinnomu-rinku-moze-zrosti-do-10-rieltori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311237-miznarodni-rezervi-sagnuli-devatiricnogo-maksimumu-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311237-miznarodni-rezervi-sagnuli-devatiricnogo-maksimumu-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311288-v-ukraini-popit-na-vzivani-legkoviki-zris-na-56.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311288-v-ukraini-popit-na-vzivani-legkoviki-zris-na-56.html


 

Мінфін розмістив держоблігації на 1,4 

мільярда 

Міністерство фінансів на аукціоні з 

розміщення облігацій внутрішньої державної 

позики (ОВДП) залучило до бюджету 1,37 

млрд грн.

 

Аукціон із приватизації заводу «Більшовик» 

відбудеться 27 жовтня 

Фонд державного майна планує провести 

аукціон з приватизації АТ «Перший київський 

машинобудівний завод» (колишній 

«Більшовик») 27 жовтня.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У незаконному ув’язненні в РФ і на 

окупованих територіях перебуває 421 

українець 

421 громадянин України перебуває у 

незаконному ув’язненні в Росії та на тимчасово 

окупованих територіях Криму, Донецької та 

Луганської областей.

 

Україна робить все можливе для звільнення 

Джелялова — представник Президента 

Україна за підтримки міжнародних партнерів 

докладає всіх можливих зусиль у зв'язку з 

арештом першого заступника голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Нарімана 

Джелялова та чотирьох інших активістів в 

окупованому Росією Криму.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311629-minfin-rozmistiv-derzobligacii-na-14-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311629-minfin-rozmistiv-derzobligacii-na-14-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311684-aukcion-iz-privatizacii-zavodu-bilsovik-vidbudetsa-27-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311684-aukcion-iz-privatizacii-zavodu-bilsovik-vidbudetsa-27-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311595-u-nezakonnomu-uvaznenni-v-rf-i-na-okupovanih-teritoriah-perebuvae-421-ukrainec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311595-u-nezakonnomu-uvaznenni-v-rf-i-na-okupovanih-teritoriah-perebuvae-421-ukrainec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311595-u-nezakonnomu-uvaznenni-v-rf-i-na-okupovanih-teritoriah-perebuvae-421-ukrainec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311595-u-nezakonnomu-uvaznenni-v-rf-i-na-okupovanih-teritoriah-perebuvae-421-ukrainec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3311510-ukraina-robit-vse-mozlive-dla-zvilnenna-dzelalova-predstavnik-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3311510-ukraina-robit-vse-mozlive-dla-zvilnenna-dzelalova-predstavnik-prezidenta.html


 

У Росії суд продовжив на три місяці арешт 

кримському татарину Бектемірову 

Російський суд продовжив ще на три місяці 

арешт кримського татарина Вадима 

Бектемірова.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Поліція розглядає дві версії у справі про 

загибель мера Кривого Рогу 

Поліція наразі розглядає дві версії у справі 

щодо загибелі мера Кривого Рогу Костянтина 

Павлова - самогубство і доведення до 

самогубства, версія умисного вбивства наразі 

повністю виключена.

 

Поліція Черкас назвала причину смерті 

скаліченого 7-річного хлопчика 

Поліція оприлюднила причину смерті 7-

річного хлопчика в Черкасах. Дитина померла 

від травми голови та крововиливу.

 

Під час ДТП із мером Вознесенська у 

маршрутці були діти - поліція 

На Миколаївщині поліція відкрила 

кримінальне провадження за фактом 

дорожньо-транспортної пригоди за участю 

мера Вознесенська.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3311672-u-rosii-sud-prodovziv-na-tri-misaci-arest-krimskomu-tatarinu-bektemirovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3311672-u-rosii-sud-prodovziv-na-tri-misaci-arest-krimskomu-tatarinu-bektemirovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3311623-policia-rozgladae-dvi-versii-u-spravi-pro-zagibel-mera-krivogo-rogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3311623-policia-rozgladae-dvi-versii-u-spravi-pro-zagibel-mera-krivogo-rogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3311496-policia-cerkas-nazvala-pricinu-smerti-skalicenogo-7ricnogo-hlopcika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3311496-policia-cerkas-nazvala-pricinu-smerti-skalicenogo-7ricnogo-hlopcika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3311665-pid-cas-dtp-iz-merom-voznesenska-u-marsrutci-buli-diti-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3311665-pid-cas-dtp-iz-merom-voznesenska-u-marsrutci-buli-diti-policia.html


 

З порту «Чорноморськ» намагалися 

незаконно вивезти зерна на $7 мільйонів 

Слідчі Національної поліції запобігли 

незаконній спробі вивезення зерна на 7 млн 

доларів з морського порту «Чорноморськ».

 

У Полтаві дівчині з арбалетом повідомили 

про підозру в замаху на вбивство 

У Полтаві правоохоронці повідомили про 

підозру дівчині, яка з арбалета поранила на 

території школи двох вчителів.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Суд у справі МН17: «І вони знають, що ми 

знаємо, що вони брешуть» 

Звинувачення на адресу Росії, емоційні 

виступи та жага справедливості родичів 

загиблих

 

РФ відмовляє в мандаті спостерігачам 

ОБСЄ: як цей факт використати Україні? 

Це – де-факто і де-юре вихід з «Мінска». За 

черговий саботаж у Москві взялися одразу ж 

на наступний день після зустрічі Зеленського з 

Байденом

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311449-z-portu-cornomorsk-namagalisa-nezakonno-vivezti-zerna-na-7-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3311449-z-portu-cornomorsk-namagalisa-nezakonno-vivezti-zerna-na-7-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3311328-u-poltavi-divcini-z-arbaletom-povidomili-pro-pidozru-v-zamahu-na-vbivstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3311328-u-poltavi-divcini-z-arbaletom-povidomili-pro-pidozru-v-zamahu-na-vbivstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311259-sud-u-spravi-mn17-i-voni-znaut-so-mi-znaemo-so-voni-bresut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3311259-sud-u-spravi-mn17-i-voni-znaut-so-mi-znaemo-so-voni-bresut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311254-rf-vidmovlae-v-mandati-sposterigacam-obse-ak-cej-fakt-vikoristati-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311254-rf-vidmovlae-v-mandati-sposterigacam-obse-ak-cej-fakt-vikoristati-ukraini.html


 

Країна без математиків: від популізму – до 

загрози нацбезпеці 

Виші уже відчули критичний недобір студентів 

зі спеціальностей «фізика» й «математика». 

Наслідки можуть бути катастрофічні

 

Знайомтесь: новий український криголам. 

Інфографіка 

Україна купила у Великої Британії криголам RRS 

James Clark Ross для полярних досліджень.

 

Навчатися і працювати: 10 питань про 

дуальну освіту 

Дуальна – буквально значить «подвійна». Це 

коли в процесі навчання близько 50% практики

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Музеї Голодомору відкрили оновлену 

Залу пам’яті 

Національний музей Голодомору-геноциду 

відкрив 7 вересня оновлену експозицію Зали 

пам’яті, модернізовану в межах реконструкції 

першої черги музею.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311047-kraina-bez-matematikiv-vid-populizmu-do-zagrozi-nacbezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311047-kraina-bez-matematikiv-vid-populizmu-do-zagrozi-nacbezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3309258-znajomtes-novij-ukrainskij-krigolam-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3309258-znajomtes-novij-ukrainskij-krigolam-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3310741-navcatisa-i-pracuvati-10-pitan-pro-dualnu-osvitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3310741-navcatisa-i-pracuvati-10-pitan-pro-dualnu-osvitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311265-u-muzei-golodomoru-vidkrili-onovlenu-zalu-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311265-u-muzei-golodomoru-vidkrili-onovlenu-zalu-pamati.html


 

Символічна синагога у Бабиному Яру 

увійшла до шортлиста міжнародної 

архітектурної премії 

Символічна синагога «Місце для роздумів», 

яку у травні відкрили у Бабиному Яру в Києві, 

увійшла до шортлиста премії найвпливовішого 

журналу про архітектуру та дизайн Dezeen.

 

Щороку в Україні стають сиротами близько 

10 тисяч дітей 

В Україні впродовж року в середньому 

сиротіють 10 тисяч дітей.

 

Українські модні бренди будуть 

представлені на тижні моди у Нью-Йорку 

«Український модний альянс» презентує 

чотири українські модні бренди в 

ексклюзивному шоу-румі під час Тижня моди 

у Нью-Йорку з 10 по 16 вересня 2021 року.

 

У Дрогобичі на Львівщині встановили 

присвячену солі артінсталяцію 

На площі Ринок у Дрогобичі львівський 

митець Юрій Чернявський встановив 

артоб’єкт, присвячений солі.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3311372-simvolicna-sinagoga-u-babinomu-aru-uvijsla-do-sortlista-miznarodnoi-arhitekturnoi-premii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3311372-simvolicna-sinagoga-u-babinomu-aru-uvijsla-do-sortlista-miznarodnoi-arhitekturnoi-premii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3311372-simvolicna-sinagoga-u-babinomu-aru-uvijsla-do-sortlista-miznarodnoi-arhitekturnoi-premii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3311372-simvolicna-sinagoga-u-babinomu-aru-uvijsla-do-sortlista-miznarodnoi-arhitekturnoi-premii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311475-soroku-v-ukraini-staut-sirotami-blizko-10-tisac-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311475-soroku-v-ukraini-staut-sirotami-blizko-10-tisac-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3311442-ukrainski-modni-brendi-budut-predstavleni-na-tizni-modi-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3311442-ukrainski-modni-brendi-budut-predstavleni-na-tizni-modi-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3311580-u-drogobici-na-lvivsini-vstanovili-prisvacenu-soli-artinstalaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3311580-u-drogobici-na-lvivsini-vstanovili-prisvacenu-soli-artinstalaciu.html

