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ТОП 

 

Посли ЄС погодили продовження санкцій 

проти Росії за агресію в Криму і на сході 

України 

Рада постійних представників країн-членів ЄС 

на рівні послів (Coreper) у середу підтримала 

рішення щодо продовження пакету санкцій за 

дії, що підривають суверенітет та незалежність 

України, на наступні півроку.

 

 

Джелялов написав адвокату про 

затримання, мішок на голові та очну ставку 

у ФСБ ЛИСТ 

Заарештований в окупованому Криму перший 

заступник голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Наріман 

Джелялов передав адвокату лист, в якому 

описав хронологію подій, що відбуваються з 

ним відразу після того, як його після обшуку 

відвезли з дому в невідомому напрямку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312387-posli-es-pogodili-prodovzenna-sankcij-proti-rosii-za-agresiu-v-krimu-i-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312387-posli-es-pogodili-prodovzenna-sankcij-proti-rosii-za-agresiu-v-krimu-i-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312387-posli-es-pogodili-prodovzenna-sankcij-proti-rosii-za-agresiu-v-krimu-i-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312387-posli-es-pogodili-prodovzenna-sankcij-proti-rosii-za-agresiu-v-krimu-i-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312263-dzelalov-napisav-advokatu-pro-zatrimanna-misok-na-golovi-ta-ocnu-stavku-u-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312263-dzelalov-napisav-advokatu-pro-zatrimanna-misok-na-golovi-ta-ocnu-stavku-u-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312263-dzelalov-napisav-advokatu-pro-zatrimanna-misok-na-golovi-ta-ocnu-stavku-u-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312263-dzelalov-napisav-advokatu-pro-zatrimanna-misok-na-golovi-ta-ocnu-stavku-u-fsb.html


 

Більшість обмежень «жовтої» та «червоної» 

зон не стосуватимуться вакцинованих – 

Ляшко 

МОЗ спільно з іншими міністерствами 

опрацьовує зміни до карантинних норм. 

Більшість обмежень на жовтому та червоному 

рівнях епіднебезпеки не будуть 

застосовуватися для вакцинованих осіб.

 

В Україні хочуть заборонити пластиковий 

посуд - для порушників готують штрафи 

Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України пропонує нову концепцію 

заборони та обмеження обігу і виробництва 

пластикової продукції одноразового 

використання.

 

Арахамія прокоментував матеріал CNN про 

підготовку спецоперації із «вагнерівцями» 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 

вважає недоречним коментувати операції, які 

проводять спецслужби.

 

Через переслідування кримських татар Раду 

закликають створити аналог Акту 

Магнітського 

Народний депутат із фракції "Слуга народу" 

Єлизавета Ясько закликає Верховну Раду 

запровадити санкції проти причетних до 

переслідування кримських татар за аналогом 

Акту Магнітського.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312118-bilsist-obmezen-zovtoi-ta-cervonoi-zon-ne-stosuvatimutsa-vakcinovanih-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312118-bilsist-obmezen-zovtoi-ta-cervonoi-zon-ne-stosuvatimutsa-vakcinovanih-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312118-bilsist-obmezen-zovtoi-ta-cervonoi-zon-ne-stosuvatimutsa-vakcinovanih-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312118-bilsist-obmezen-zovtoi-ta-cervonoi-zon-ne-stosuvatimutsa-vakcinovanih-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312212-v-ukraini-hocut-zaboroniti-plastikovij-posud-dla-porusnikiv-gotuut-strafi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312212-v-ukraini-hocut-zaboroniti-plastikovij-posud-dla-porusnikiv-gotuut-strafi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312021-arahamia-prokomentuvav-material-cnn-pro-pidgotovku-specoperacii-iz-vagnerivcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312021-arahamia-prokomentuvav-material-cnn-pro-pidgotovku-specoperacii-iz-vagnerivcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312188-cerez-peresliduvanna-krimskih-tatar-radu-zaklikaut-stvoriti-analog-aktu-magnitskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312188-cerez-peresliduvanna-krimskih-tatar-radu-zaklikaut-stvoriti-analog-aktu-magnitskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312188-cerez-peresliduvanna-krimskih-tatar-radu-zaklikaut-stvoriti-analog-aktu-magnitskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312188-cerez-peresliduvanna-krimskih-tatar-radu-zaklikaut-stvoriti-analog-aktu-magnitskogo.html


 

Рада ухвалила закон про легалізацію 

криптовалюти 

Верховна Рада ухвалила у другому читані і в 

цілому законопроєкт №3637 «Про віртуальні 

активи», який встановлює в Україні механізм 

правового регулювання сфери віртуальних 

активів, що легалізує ринок криптовалюти. 

 

Проєкт держбюджету-2022 направлять у 

Раду 15 вересня – Шмигаль 

Кабінет Міністрів 15 вересня направить на 

розгляд Верховної Ради проєкт Державного 

бюджету на 2022 рік.

 

На відновлення костелу Святого Миколая 

вже зібрали ₴10,5 мільйона 

На відновлення костелу Святого Миколая в 

Києві, що постраждав від пожежі, вже зібрали 

10,5 мільйона гривень.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Рада закликає світ не визнавати 

легітимність виборів у Держдуму РФ 

ВР ухвалила постанову №5497 "Про Звернення 

Верховної Ради України до міжнародного 

співтовариства у зв’язку із незаконною 

підготовкою виборів у Державну Думу 

Російської Федерації у тимчасово окупованій 

АР Крим та Севастополі та з залученням до 

голосування громадян України з окупованої 

частини Донецької та Луганської областей".

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312023-rada-uhvalila-zakon-pro-legalizaciu-kriptovaluti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312023-rada-uhvalila-zakon-pro-legalizaciu-kriptovaluti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312072-proekt-derzbudzetu2022-napravlat-u-radu-15-veresna-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312072-proekt-derzbudzetu2022-napravlat-u-radu-15-veresna-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3312287-na-vidnovlenna-kostelu-svatogo-mikolaa-vze-zibrali-105-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3312287-na-vidnovlenna-kostelu-svatogo-mikolaa-vze-zibrali-105-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312065-rada-zaklikae-svit-ne-viznavati-legitimnist-viboriv-u-derzdumu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312065-rada-zaklikae-svit-ne-viznavati-legitimnist-viboriv-u-derzdumu-rf.html


 

Україна зацікавлена в обміні досвідом із 

Північною Македонією щодо співпраці з 

НАТО — Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

привітав Північну Македонію із 30-річчям 

незалежності та висловив зацікавленість в 

обміні досвідом щодо поглиблення співпраці з 

НАТО.

 

У Львові відбулася акція солідарності з 

білоруським народом 

У Львові біля міської ради за участі 

представників опозиційних сил Білорусі 

відбулася акція солідарності з народом 

сусідньої країни, присвячена відзначенню Дня 

білоруської військової слави.

 

«Дочка» швейцарської компанії вкладе $40 

мільйонів у порт Чорноморськ 

Адміністрація морських портів і дочірня 

компанія Швейцарської RISOIL S.A. підписали 

договір про взаємодію, який принесе Україні $ 

40 млн прямих інвестицій.

 

Україна схвалила угоду з ОАЕ про 

уникнення подвійного оподаткування 

ВР ратифікувала Протокол між урядами 

України та Об’єднаних Арабських Еміратів 

про внесення змін до угоди між двома 

країнами про уникнення подвійного 

оподаткування та попередження податкових 

ухилень стосовно податків на доходи і капітал.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312197-ukraina-zacikavlena-v-obmini-dosvidom-iz-pivnicnou-makedonieu-sodo-spivpraci-z-nato-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312197-ukraina-zacikavlena-v-obmini-dosvidom-iz-pivnicnou-makedonieu-sodo-spivpraci-z-nato-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312197-ukraina-zacikavlena-v-obmini-dosvidom-iz-pivnicnou-makedonieu-sodo-spivpraci-z-nato-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312197-ukraina-zacikavlena-v-obmini-dosvidom-iz-pivnicnou-makedonieu-sodo-spivpraci-z-nato-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3312301-u-lvovi-vidbulasa-akcia-solidarnosti-z-biloruskim-narodom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3312301-u-lvovi-vidbulasa-akcia-solidarnosti-z-biloruskim-narodom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312221-docka-svejcarskoi-kompanii-vklade-40-miljoniv-u-port-cornomorsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312221-docka-svejcarskoi-kompanii-vklade-40-miljoniv-u-port-cornomorsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312225-ukraina-shvalila-ugodu-z-oae-pro-uniknenna-podvijnogo-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312225-ukraina-shvalila-ugodu-z-oae-pro-uniknenna-podvijnogo-opodatkuvanna.html


 

У Чехії засудили до 20 років тюрми ще 

одного найманця, який воював у Донецьку 

й Луганську 

Суд чеського міста Пльзень у середу присудив 

20-річний термін в’язниці суворого режиму за 

скоєння теракту та участь у організованій 

злочинній групі 27-річному Лукашу Новачеку.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Карантинні зони. Умови, обмеження та 

заборони ІНФОГРАФІКА 

Україна з наступного понеділка, 13 

вересня, може перейти в “жовту” карантинну 

зону у зв'язку зі зростанням захворюваності на 

COVID-19.

 

Ляшко назвав критичну кількість COVID-

пацієнтів, яку можуть витримати лікарні 

Потенційно в Україні для хворих на 

коронавірус можуть бути задіяні до 90 тис. 

ліжок.

 

Від COVID-19 щепилися вже понад 5,5 

мільйона українців 

В Україні за минулу добу щеплено проти 

коронавірусу майже 150 тисяч людей. Загалом 

від початку кампанії вакцинації в державі 

зроблено понад 10 млн щеплень проти COVID-

19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312173-u-cehii-zasudili-do-20-rokiv-turmi-se-odnogo-najmanca-akij-vouvav-u-donecku-j-lugansku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312173-u-cehii-zasudili-do-20-rokiv-turmi-se-odnogo-najmanca-akij-vouvav-u-donecku-j-lugansku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312173-u-cehii-zasudili-do-20-rokiv-turmi-se-odnogo-najmanca-akij-vouvav-u-donecku-j-lugansku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3312173-u-cehii-zasudili-do-20-rokiv-turmi-se-odnogo-najmanca-akij-vouvav-u-donecku-j-lugansku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311886-karantinni-zoni-umovi-obmezenna-ta-zaboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311886-karantinni-zoni-umovi-obmezenna-ta-zaboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312361-lasko-nazvav-kriticnu-kilkist-pacientiv-aku-mozut-vitrimati-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312361-lasko-nazvav-kriticnu-kilkist-pacientiv-aku-mozut-vitrimati-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311853-vid-covid19-sepilisa-vze-ponad-10-miljoniv-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311853-vid-covid19-sepilisa-vze-ponad-10-miljoniv-ukrainciv.html


 

Наразі в Україні на місяць проводять 3,5 

мільйона COVID-щеплень – Ляшко 

В Україні зараз на місяць проводять 3,5 млн 

щеплень проти коронавірусу, доступ до 

вакцини усіх охочих забезпечений.

 

УКРАЇНА 

 

Статус основного союзника поза НАТО: 

Рада не підтримала звернення до Конгресу 

США 

ВР відхилила проєкт постанови №5380 "Про 

Звернення Верховної Ради України до 

Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо 

надання Україні двостороннього статусу 

основного союзника Сполучених Штатів 

Америки поза НАТО (MNNA)".

 

Зеленський планує поїздку в Нью-Йорк – 

Никифоров 

Президент Володимир Зеленський планує 

здійснити поїздку до Нью-Йорка (США) під 

час загальних дебатів і засідання високого 

рівня на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН 

наприкінці вересня.

 

 

Незаконний Керченський міст і не тільки: 

Україна готує нові «кримські» санкції 

Уряд вносить на розгляд РНБО пакет санкцій 

щодо 24 юридичних та 6 фізичних осіб, які 

причетні до незаконного спорудження 

Керченського мосту, організації сполучення 

тимчасово окупованого Криму з територією 

РФ та незаконного перепланування парків і 

об’єктів культурної спадщини у Севастополі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311928-narazi-v-ukraini-na-misac-provodat-35-miljona-covidseplen-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311928-narazi-v-ukraini-na-misac-provodat-35-miljona-covidseplen-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312125-rada-vidhilila-proekt-postanovi-pro-nadanna-ukraini-statusu-osnovnogo-souznika-ssa-poza-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312125-rada-vidhilila-proekt-postanovi-pro-nadanna-ukraini-statusu-osnovnogo-souznika-ssa-poza-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312125-rada-vidhilila-proekt-postanovi-pro-nadanna-ukraini-statusu-osnovnogo-souznika-ssa-poza-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312125-rada-vidhilila-proekt-postanovi-pro-nadanna-ukraini-statusu-osnovnogo-souznika-ssa-poza-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312132-zelenskij-planue-poizdku-v-nujork-nikiforov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312132-zelenskij-planue-poizdku-v-nujork-nikiforov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312158-nezakonnij-kercenskij-mist-i-ne-tilki-ukraina-gotue-novi-krimski-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312158-nezakonnij-kercenskij-mist-i-ne-tilki-ukraina-gotue-novi-krimski-sankcii.html


 

Україна готова до опалювального сезону на 

80% - Шмигаль 

Рішення про початок опалювального сезону 

ухвалюватимуть органи місцевого 

самоврядування.

 

Зеленський увів у дію таємне рішення 

РНБО щодо розвитку українського флоту 

Президент увів у дію рішення Ради 

національної безпеки й оборони щодо розвитку 

Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України до 2031 року.

 

В Україні запустили Telegram-бот для 

боротьби з «чорними» лісорубами та 

паліями 

Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України і Державне агентство лісових 

ресурсів України створили Telegram-бот 

лісової галузі, за допомогою якого українці 

зможуть інформувати держоргани про 

"чорних" лісорубів, пожежі та незаконне 

полювання.

 

Подоляк назвав розслідування CNN щодо 

«вагнерівців» перекладом російської «дези» 

на англійську 

Радник керівника Офісу Президента Михайло 

Подоляк вважає, що версія CNN про 

спецоперацію із затримання російських 

бойовиків, яка нібито була зірвана, є 

перекладом англійською мовою старої 

російської дезінформації.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312128-ukraina-gotova-do-opaluvalnogo-sezonu-na-80-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312128-ukraina-gotova-do-opaluvalnogo-sezonu-na-80-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312160-zelenskij-uviv-u-diu-taemne-risenna-rnbo-sodo-rozvitku-ukrainskogo-flotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312160-zelenskij-uviv-u-diu-taemne-risenna-rnbo-sodo-rozvitku-ukrainskogo-flotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312156-v-ukraini-zapustili-telegrambot-dla-borotbi-z-cornimi-lisorubami-ta-paliami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312156-v-ukraini-zapustili-telegrambot-dla-borotbi-z-cornimi-lisorubami-ta-paliami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312156-v-ukraini-zapustili-telegrambot-dla-borotbi-z-cornimi-lisorubami-ta-paliami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312156-v-ukraini-zapustili-telegrambot-dla-borotbi-z-cornimi-lisorubami-ta-paliami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312209-podolak-nazvav-rozsliduvanna-cnn-sodo-vagnerivciv-perekladom-rosijskoi-dezi-na-anglijsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312209-podolak-nazvav-rozsliduvanna-cnn-sodo-vagnerivciv-perekladom-rosijskoi-dezi-na-anglijsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312209-podolak-nazvav-rozsliduvanna-cnn-sodo-vagnerivciv-perekladom-rosijskoi-dezi-na-anglijsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312209-podolak-nazvav-rozsliduvanna-cnn-sodo-vagnerivciv-perekladom-rosijskoi-dezi-na-anglijsku.html


 

Мешканці Півдня та Сходу вважають війну 

основною загрозою своїй безпеці 

Значна частина мешканців Півдня та Сходу 

України вважають війну основною загрозою 

своїй фізичній безпеці, але при цьому не 

називають Росію агресором.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Гривня лишається єдиним засобом платежу 

- голова НБУ прокоментував легалізацію 

криптовалюти 

Голова Національного банку Кирило 

Шевченко вітає ухвалення Верховною Радою 

закону "Про віртуальні активи", але зазначає, 

що єдиним законним засобом платежу в 

Україні залишається гривня.

 

Українське автовиробництво у серпні 

зросло майже у 4,6 раза 

В Україні у серпні 2021 року було виготовлено 

554 автотранспортних засоби, що майже у 4,6 

раза більше ніж у серпні минулого року, але на 

21% менше ніж у липні цього року.

 

В Україні знижуються ціни на овочі - 

Мінагро 

В Україні відпускні ціни виробників на 

продукти харчування за останній місяць 

залишаються стабільними. При цьому 

спостерігається зниження середніх відпускних 

цін виробників на овочі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312272-meskanci-pivdna-ta-shodu-vvazaut-vijnu-osnovnou-zagrozou-svoij-bezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312272-meskanci-pivdna-ta-shodu-vvazaut-vijnu-osnovnou-zagrozou-svoij-bezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312338-edinim-zasobom-platezu-zalisaetsa-grivna-golova-nbu-prokomentuvav-legalizaciu-kriptovaluti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312338-edinim-zasobom-platezu-zalisaetsa-grivna-golova-nbu-prokomentuvav-legalizaciu-kriptovaluti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312338-edinim-zasobom-platezu-zalisaetsa-grivna-golova-nbu-prokomentuvav-legalizaciu-kriptovaluti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312338-edinim-zasobom-platezu-zalisaetsa-grivna-golova-nbu-prokomentuvav-legalizaciu-kriptovaluti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312036-ukrainske-avtovirobnictvo-u-serpni-zroslo-majze-u-46-raza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312036-ukrainske-avtovirobnictvo-u-serpni-zroslo-majze-u-46-raza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312041-v-ukraini-znizuutsa-cini-na-ovoci-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312041-v-ukraini-znizuutsa-cini-na-ovoci-minagro.html


 

Рада ухвалила закон про відкритість 

зарплат у держкомпаніях 

Верховна Рада ухвалила зміни до деяких 

законодавчих актів, що забезпечують 

відкритість інформації про розмір оплати праці 

в державних компаніях.

 

ДФС цьогоріч забезпечила відшкодування 

до бюджету понад 2 мільярдів 

Співробітники Державної фіскальної служби за 

січень-серпень 2021 року забезпечили 

відшкодування до бюджету понад 2 млрд грн.

 

Україна у серпні імпортувала майже 567 

мільйонів кубометрів газу з Європи 

У серпні з Європи до України надійшло майже 

567 млн куб. м газу, що є найбільшим 

показником у 2021 році. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Колишнього члена Меджлісу Менсеітова 

обвинувачують у «диверсії» – омбудсмен 

Затримання в окупованому Криму колишнього 

члена Меджлісу кримськотатарського народу 

Ельдара Менсеітова, за попередньою 

інформацією, пов’язане з пошкодженням 

газопроводу в селі Перевальне 23 серпня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312107-rada-uhvalila-zakon-pro-vidkritist-zarplat-u-derzkompaniah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312107-rada-uhvalila-zakon-pro-vidkritist-zarplat-u-derzkompaniah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312044-dfs-cogoric-zabezpecila-vidskoduvanna-do-budzetu-ponad-2-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312044-dfs-cogoric-zabezpecila-vidskoduvanna-do-budzetu-ponad-2-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312009-ukraina-u-serpni-importuvala-majze-567-miljoniv-kubometriv-gazu-z-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312009-ukraina-u-serpni-importuvala-majze-567-miljoniv-kubometriv-gazu-z-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312216-kolisnogo-clena-medzlisu-menseitova-obvinuvacuut-u-diversii-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312216-kolisnogo-clena-medzlisu-menseitova-obvinuvacuut-u-diversii-ombudsmen.html


 

Захист подав апеляцію на арешт Джелялова 

в окупованому Криму 

Адвокат Микола Полозов оскаржив рішення 

кримського "суду" про обрання першому 

заступнику Меджлісу кримськотатарського 

народу Наріману Джелялову запобіжного 

заходу - арешту.

 

Кримчанин Яцкін, засуджений Росією за 

«держзраду», одружився в СІЗО 

Засуджений за «держзраду» кримчанин Іван 

Яцкін уклав шлюб зі своєю цивільною 

дружиною Гульнарою Кадировою у слідчому 

ізоляторі окупованого Сімферополя.

 

Політв’язня Абдуллаєва знову помістили в 

ШІЗО в окупованому Криму 

Незаконно засуджений у Росії кримський 

татарин Теймур Абдуллаєв знову безпідставно 

поміщений у штрафний ізолятор.

 

Політв'язень Кремля Шур вважає, що 

багато його листів не доходять до адресатів 

Український політв'язень в РФ Віктор Шур 

повідомляє, що близько десяти його листів, 

очевидно, не дійшли до адресатів в Україні.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3311983-zahist-podav-apelaciu-na-arest-dzelalova-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3311983-zahist-podav-apelaciu-na-arest-dzelalova-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312235-krimcanin-ackin-zasudzenij-rosieu-za-derzzradu-odruzivsa-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312235-krimcanin-ackin-zasudzenij-rosieu-za-derzzradu-odruzivsa-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312282-politvazna-kremla-abdullaeva-znovu-pomistili-v-sizo-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312282-politvazna-kremla-abdullaeva-znovu-pomistili-v-sizo-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312333-politvazen-kremla-sur-vvazae-so-bagato-jogo-listiv-ne-dohodat-do-adresativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312333-politvazen-kremla-sur-vvazae-so-bagato-jogo-listiv-ne-dohodat-do-adresativ.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Депутат Клочко запевняє, що не має 

стосунку до купівлі нерухомості для своїх 

батьків 

Народний депутат, голова Комітету ВР з 

питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування Андрій Клочко називає 

безпідставними звинувачення щодо нібито 

придбання ним нерухомості для своїх родичів.

 

Поліція закрила справу про расистські 

образи на адресу Беленюка 

Поліція Києва закрила кримінальне 

провадження щодо інциденту з провокуванням 

конфлікту з олімпійським чемпіоном, 

народним депутатом Жаном Беленюком, який 

стався 13 серпня.

 

Семенченка залишили під вартою ще на два 

місяці 

Солом’янський райсуд Києва продовжив 

екснардепу Семену Семенченку, якого 

підозрюють у створенні на території України 

незаконного збройного формування, 

запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою.

 

Суд продовжив до 7 жовтня арешт брата 

голови ОАСК 

Вищий антикорупційний суд продовжив до 7 

жовтня запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою з можливістю внесення застави для 

ексспівробітника Служби зовнішньої розвідки, 

який є адвокатом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312203-deputat-klocko-zapevnae-so-ne-mae-stosunku-do-kupivli-neruhomosti-dla-svoih-batkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312203-deputat-klocko-zapevnae-so-ne-mae-stosunku-do-kupivli-neruhomosti-dla-svoih-batkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312203-deputat-klocko-zapevnae-so-ne-mae-stosunku-do-kupivli-neruhomosti-dla-svoih-batkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312203-deputat-klocko-zapevnae-so-ne-mae-stosunku-do-kupivli-neruhomosti-dla-svoih-batkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312011-policia-zakrila-spravu-pro-rasistski-obrazi-na-adresu-belenuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312011-policia-zakrila-spravu-pro-rasistski-obrazi-na-adresu-belenuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312351-semencenka-zalisili-pid-vartou-se-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312351-semencenka-zalisili-pid-vartou-se-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312200-sud-prodovziv-do-7-zovtna-arest-brata-golovi-oask.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312200-sud-prodovziv-do-7-zovtna-arest-brata-golovi-oask.html


 

Через підробку документів про COVID-

вакцинацію в Україні відкрили близько 80 

справ 

В Україні через підробку документів про 

вакцинацію проти коронавірусу вже відкрито 

близько 80 кримінальних справ.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Осінній ковід-прогноз: локдаун ймовірний 

не раніше листопада 

Очікується, що захворюваність зростатиме за 

сценарієм минулого року, але удар буде дещо 

слабший

 

Олександр Носов, заступник міністра 

оборони України, член Наглядової ради 

Укроборонпрому ІНТЕРВ’Ю 

Лобі приватних виробників відчувається дуже 

сильно: від прохань до погроз

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Відомі українці знялись у кліпі на пісню про 

пандус 

Телеведучі Соломія Вітвіцька і Майкл Щур, 

інші відомі українці знялися у відеокліпі про 

недоступність українських міст.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312297-cerez-pidrobku-dokumentiv-pro-covidvakcinaciu-v-ukraini-vidkrili-blizko-80-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312297-cerez-pidrobku-dokumentiv-pro-covidvakcinaciu-v-ukraini-vidkrili-blizko-80-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312297-cerez-pidrobku-dokumentiv-pro-covidvakcinaciu-v-ukraini-vidkrili-blizko-80-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312297-cerez-pidrobku-dokumentiv-pro-covidvakcinaciu-v-ukraini-vidkrili-blizko-80-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311965-osinnij-kovidprognoz-lokdaun-jmovirnij-ne-ranise-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311965-osinnij-kovidprognoz-lokdaun-jmovirnij-ne-ranise-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3311994-oleksandr-nosov-zastupnik-ministra-oboroni-ukraini-clen-nagladovoi-radi-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3311994-oleksandr-nosov-zastupnik-ministra-oboroni-ukraini-clen-nagladovoi-radi-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3311994-oleksandr-nosov-zastupnik-ministra-oboroni-ukraini-clen-nagladovoi-radi-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3311994-oleksandr-nosov-zastupnik-ministra-oboroni-ukraini-clen-nagladovoi-radi-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3311969-vidomi-ukrainci-znalis-u-klipi-na-pisnu-pro-pandus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3311969-vidomi-ukrainci-znalis-u-klipi-na-pisnu-pro-pandus.html


 

Пасажиропотік «Борисполя» цьогоріч зріс 

на 66% – куди летять українці 

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у січні-

серпні 2021 року обслужив 5 816 254 

пасажирів, що на 66% більше ніж за 

аналогічний період 2020 року.

 

Працівникам театрів дозволили йти у 

творчі відпустки 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до Закону України "Про театри і 

театральну справу" щодо створення 

додаткових умов для забезпечення 

професійного розвитку творчих працівників 

театрів" (№5205).

 

Після переходу на е-квиток у Києві 

збільшились скарги на контролерів 

З моменту повного переходу на е-квиток у 

Києві збільшилась кількість скарг на 

контролерів.

 

В Україні планують створити окремий 

напрям спорту для ветеранів війни 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт №5526 "Про внесення змін до 

Закону України "Про фізичну культуру і 

спорт" щодо спорту ветеранів України".

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312062-pasaziropotik-borispila-cogoric-zris-na-66-kudi-letat-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312062-pasaziropotik-borispila-cogoric-zris-na-66-kudi-letat-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3312099-pracivnikam-teatriv-dozvolili-jti-u-tvorci-vidpustki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3312099-pracivnikam-teatriv-dozvolili-jti-u-tvorci-vidpustki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3312329-pisla-perehodu-na-ekvitok-u-kievi-zbilsilis-skargi-na-kontroleriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3312329-pisla-perehodu-na-ekvitok-u-kievi-zbilsilis-skargi-na-kontroleriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3312218-v-ukraini-planuut-stvoriti-okremij-napram-sportu-dla-veteraniv-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3312218-v-ukraini-planuut-stvoriti-okremij-napram-sportu-dla-veteraniv-vijni.html


 

«Свято сиру і вина у Львові» увійшло до 

сімки найкращих осінніх фестивалів світу 

Одна з найпопулярніших американських 

платформ для пошуку подорожей Trips To 

Discover внесла «Свято сиру і вина у Львові» 

до топ-7 осінніх фестивалів світу.

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3312315-svato-siru-i-vina-u-lvovi-uvijslo-do-simki-najkrasih-osinnih-festivaliv-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3312315-svato-siru-i-vina-u-lvovi-uvijslo-do-simki-najkrasih-osinnih-festivaliv-svitu.html

