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ТОП 

 

Зеленський вважає некоректним 

порівняння України з Афганістаном 

Президент Володимир Зеленський вважає 

некоректним порівнювати Україну з 

Афганістаном з точки зору залежності від 

допомоги США.

 

Україна очікує місію МВФ наступного 

тижня – Мінфін 

Україна очікує місію Міжнародного валютного 

фонду вже наступного тижня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314524-zelenskij-vvazae-nekorektnim-porivnanna-ukraini-z-afganistanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314524-zelenskij-vvazae-nekorektnim-porivnanna-ukraini-z-afganistanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314937-ukraina-ocikue-misiu-mvf-nastupnogo-tizna-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314937-ukraina-ocikue-misiu-mvf-nastupnogo-tizna-minfin.html


 

Кабмін готує зміни до постанови про 

карантин - для переходу в «жовту» зону 

Найближчим часом будуть внесені зміни до 

«карантинної» постанови.

 

 

У «Дії» з'явились небіометричні закордонні 

паспорти, видані після 2015 року 

У застосунку "Дія" почали відображатися 

небіометричні закордонні паспорти, що були 

видані після 2015 року. 

 

 

СБУ підтверджує заборону на в'їзд 

російського співака Моргенштерна 

Російський співак Алішер Валєєв 

(Моргенштерн) не може здійснювати 

гастрольну діяльність на території України, 
оскільки СБУ внесла його до переліку осіб, які 

створюють загрозу нацбезпеці України.

 

 

Красюк: 20 вересня ми з Усиком відлітаємо 

до Великої Британії 

Промоутер українського боксера-
суперважковаговика Олександра Усика 

Олександр Красюк прокоментував підготовку 

свого підопічного до поєдинку з чемпіоном 
WBA, IBF, WBO і IBO британцем Ентоні 

Джошуа.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314752-kabmin-gotue-zmini-do-postanovi-pro-karantin-dla-perehodu-v-zovtu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314752-kabmin-gotue-zmini-do-postanovi-pro-karantin-dla-perehodu-v-zovtu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314648-u-dii-zavilis-ne-biometricni-zakordonni-pasporti-vidani-pisla-2015-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314648-u-dii-zavilis-ne-biometricni-zakordonni-pasporti-vidani-pisla-2015-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3314932-sbu-pidtverdzue-zaboronu-na-vizd-rosijskogo-spivaka-morgensterna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3314932-sbu-pidtverdzue-zaboronu-na-vizd-rosijskogo-spivaka-morgensterna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3314874-krasuk-20-veresna-mi-z-usikom-vidlitaemo-do-velikoi-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3314874-krasuk-20-veresna-mi-z-usikom-vidlitaemo-do-velikoi-britanii.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Молдові розслідують розкрадання 

близько $12 мільйонів на імпорті 

електроенергії з України 

Генеральна прокуратура Молдови порушила 

кримінальну справу за фактом розкрадання 

державних грошей за допомогою незаконних 

схем імпорту електроенергії з України. 

 

Форум у Карпачі: візит Шмигаля і 

провокація Лукашенка 

Україна була однією з головних тем 

ювілейного XXX Eкономічного форуму

 

Бельгія передала Україні дослідницьке 

судно для моніторингу Чорного та 

Азовського морів 

Бельгія передала Україні судно «Бельгіка» для 

проведення екологічного моніторингу Чорного 

та Азовського морів. 

 

СБУ провела антитерористичні навчання 

поблизу кордону з Білоруссю 

Служба безпеки України провела 
антитерористичні навчання поблизу кордону з 

Республікою Білорусь.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3314712-u-moldovi-rozsliduut-rozkradanna-blizko-12-miljoniv-na-importi-elektroenergii-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3314712-u-moldovi-rozsliduut-rozkradanna-blizko-12-miljoniv-na-importi-elektroenergii-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3314712-u-moldovi-rozsliduut-rozkradanna-blizko-12-miljoniv-na-importi-elektroenergii-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3314712-u-moldovi-rozsliduut-rozkradanna-blizko-12-miljoniv-na-importi-elektroenergii-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314911-forum-u-karpaci-vizit-smigala-i-provokacia-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314911-forum-u-karpaci-vizit-smigala-i-provokacia-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314969-belgia-peredala-ukraini-doslidnicke-sudno-dla-monitoringu-cornogo-ta-azovskogo-moriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314969-belgia-peredala-ukraini-doslidnicke-sudno-dla-monitoringu-cornogo-ta-azovskogo-moriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314969-belgia-peredala-ukraini-doslidnicke-sudno-dla-monitoringu-cornogo-ta-azovskogo-moriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314969-belgia-peredala-ukraini-doslidnicke-sudno-dla-monitoringu-cornogo-ta-azovskogo-moriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3314939-sbu-provela-antiteroristicni-navcanna-poblizu-kordonu-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3314939-sbu-provela-antiteroristicni-navcanna-poblizu-kordonu-z-bilorussu.html


КОРОНАВІРУС 

 

У Києві та 11 регіонах перевищений рівень 

захворюваності на COVID-19 ТАБЛИЦЯ 

Станом на 12 вересня показник рівня 
захворюваності на COVID-19, який визначено 

на рівні 75 на 100 тис. населення, перевищено 

у Києві та 11 регіонах. 

 

«Лекхім» хоче почати виробництво COVID-

вакцини у Харкові 

У Харкові АТ «Лекхім» планує почати 

виробництво вакцини від COVID-19. 

 

Черкаські чиновники заперечують спалах 

коронавірусу в Умані 

Черкаські й уманські чиновники заперечують 

спалах коронавірусу в Умані, про що 

напередодні заявили в Ізраїлі. 

 

Понад 50% українців не підтримують 

обов’язкову COVID-вакцинацію 
ОПИТУВАННЯ 

Понад 50% українців не підтримують рішення 

про запровадження обов’язкової вакцинації 

для всього повнолітнього населення держави. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314520-u-kievi-ta-11-regionah-perevisenij-riven-zahvoruvanosti-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314520-u-kievi-ta-11-regionah-perevisenij-riven-zahvoruvanosti-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3314912-lekhim-hoce-pocati-virobnictvo-covidvakcini-u-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3314912-lekhim-hoce-pocati-virobnictvo-covidvakcini-u-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3314637-cerkaski-cinovniki-zaperecuut-spalah-koronavirusu-v-umani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3314637-cerkaski-cinovniki-zaperecuut-spalah-koronavirusu-v-umani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314974-ponad-50-ukrainciv-ne-pidtrimuut-obovazkovu-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314974-ponad-50-ukrainciv-ne-pidtrimuut-obovazkovu-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314974-ponad-50-ukrainciv-ne-pidtrimuut-obovazkovu-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3314974-ponad-50-ukrainciv-ne-pidtrimuut-obovazkovu-covidvakcinaciu.html


 

Вчені кажуть, що третє COVID-щеплення 

потрібне не всім людям 

Додаткові «бустерні» щеплення від хвороби 

COVID-19 не потрібні для усього населення. 

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський заявляє, що не допустить 

блокування судової реформи 

Президент Володимир Зеленський пообіцяв не 
допустити блокування судової реформи в 

Україні та надати негайну оцінку й відсіч 

кожній незаконній дії в цьому питанні. 

 

Данілов провів нараду щодо створення 

кібервійськ 

Під головуванням секретаря РНБО Олексія 

Данілова відбулася нарада, присвячена 

питанням створення кібервійськ України у 

системі Міністерства оборони. 

 

«Євросолідарність» висунула Романа 

Сущенка кандидатом у народні депутати 

Партія "Європейська солідарність" висуває 

чинного першого заступника голови 
Черкаської обласної ради, колишнього 

політв’язня Кремля Романа Сущенка 

кандидатом у народні депутати

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3314987-vceni-kazut-so-trete-covidseplenna-potribne-ne-vsim-ludam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3314987-vceni-kazut-so-trete-covidseplenna-potribne-ne-vsim-ludam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314820-zelenskij-zaavlae-so-ne-dopustit-blokuvanna-sudovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314820-zelenskij-zaavlae-so-ne-dopustit-blokuvanna-sudovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314945-danilov-proviv-naradu-sodo-stvorenna-kibervijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314945-danilov-proviv-naradu-sodo-stvorenna-kibervijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314893-evrosolidarnist-visunula-romana-susenka-kandidatom-u-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314893-evrosolidarnist-visunula-romana-susenka-kandidatom-u-narodni-deputati.html


 

Регламентний комітет ВР може розглянути 

інцидент із Леросом і Тищенком 22 вер 

Комітет ВР з питань Регламенту, депутатської 
етики та організації роботи парламенту на 

засіданні 22 вересня може розглянути інцидент 

між Гео Леросом та Миколою Тищенком 

 

Комітет рекомендує Раді ухвалити 

законопроєкт про День української 

державності 

Комітет Верховної Ради з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів рекомендує 

парламенту включити до порядку денного сесії 

та ухвалити за 

 

За два роки більшість законів Рада 

ухвалила силами «Слуги народу», «Довіри» 

і «Голосу» – КВУ 

За два роки роботи Верховної Ради дев’ятого 

скликання більшість законів було ухвалено 
голосами фракцій «Слуга народу», «Голос» і 

депутатської групи «Довіра».

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна і МБРР уклали дві угоди на $411 

мільйонів 

Україна і Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку уклали дві угоди на загальну суму 

411 млн дол., документи стосуються розвитку 

вищої освіти в

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314875-reglamentnij-komitet-vr-moze-rozglanuti-incident-iz-lerosom-i-tisenkom-22-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314875-reglamentnij-komitet-vr-moze-rozglanuti-incident-iz-lerosom-i-tisenkom-22-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314754-komitet-rekomendue-radi-uhvaliti-zakonoproekt-pro-den-ukrainskoi-derzavnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314754-komitet-rekomendue-radi-uhvaliti-zakonoproekt-pro-den-ukrainskoi-derzavnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314754-komitet-rekomendue-radi-uhvaliti-zakonoproekt-pro-den-ukrainskoi-derzavnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314754-komitet-rekomendue-radi-uhvaliti-zakonoproekt-pro-den-ukrainskoi-derzavnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314691-za-dva-roki-bilsist-zakoniv-rada-uhvalila-silami-slugi-narodu-doviri-i-golosu-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314691-za-dva-roki-bilsist-zakoniv-rada-uhvalila-silami-slugi-narodu-doviri-i-golosu-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314691-za-dva-roki-bilsist-zakoniv-rada-uhvalila-silami-slugi-narodu-doviri-i-golosu-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3314691-za-dva-roki-bilsist-zakoniv-rada-uhvalila-silami-slugi-narodu-doviri-i-golosu-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314882-ukraina-i-mbrr-uklali-dvi-ugodi-na-411-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314882-ukraina-i-mbrr-uklali-dvi-ugodi-na-411-miljoniv.html


 

Світовий банк назвав умови, за яких 

Україна отримає другий транш позики 

Отримання Україною другого траншу "Позики 
на політику розвитку в сфері економічного 

відновлення" на суму в $350 млн залежить від 

підтримання адекватної макроекономічної 

бази. 

 

Галущенко представив нового голову 

Держенергонагляду 

Міністр енергетики Герман Галущенко 

представив колективу Державної інспекції 
енергетичного нагляду нового керівника 

Руслана Слободяна. 

 

 

Енергоатому мають повернути майже ₴19 

мільярдів боргу – рішення суду 

Господарський суд Київ задовольнив позов 

"Енергоатому" проти державного підприємства 

"Енергоринок" про стягнення 18,973 млрд 

гривень заборгованості. 

 

Стратегію економічного розвитку 

Донеччини та Луганщини презентували 

міжнародним партнерам 

Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Олексій Резніков презентував Стратегію 
економічного розвитку Донецької та 

Луганської областей  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314699-svitovij-bank-nazvav-umovi-za-akih-ukraina-otrimae-drugij-trans-poziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314699-svitovij-bank-nazvav-umovi-za-akih-ukraina-otrimae-drugij-trans-poziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314962-galusenko-predstaviv-novogo-golovu-derzenergonagladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314962-galusenko-predstaviv-novogo-golovu-derzenergonagladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314779-energorinok-mae-splatiti-majze-19-milardiv-borgu-pered-energoatomom-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314779-energorinok-mae-splatiti-majze-19-milardiv-borgu-pered-energoatomom-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314802-strategiu-ekonomicnogo-rozvitku-doneccini-ta-lugansini-prezentuvali-miznarodnim-partneram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314802-strategiu-ekonomicnogo-rozvitku-doneccini-ta-lugansini-prezentuvali-miznarodnim-partneram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314802-strategiu-ekonomicnogo-rozvitku-doneccini-ta-lugansini-prezentuvali-miznarodnim-partneram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314802-strategiu-ekonomicnogo-rozvitku-doneccini-ta-lugansini-prezentuvali-miznarodnim-partneram.html


 

Доступні кредити 5-7-9: які банки і скільки 

угод уклали ІНФОГРАФІКА 

Уповноважені банки від моменту старту 
програми "Доступні кредити 5-7-9%", станом 

на 13 вересня 2021 року, видали кредитів на 

загальну суму 61,4 млрд грн, із них минулого 

тижня - 1 млрд гривень. 

 

Укрзалізниця оголосила конкурс на посаду 

голови правління 

АТ «Укрзалізниця» оголосило конкурсний 

відбір на посаду голови правління компанії.

 

 

В Україні пропонують створити 

лабораторію для перевірки якості вина 

Державна служба з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів 
пропонує створити лабораторію для 

проведення аналізу якості

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Чубаров назвав імена «адвокатів», за 

участю яких катували братів Ахтемових у 

Криму 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров розповів про тортури, що 
застосовують до обвинувачених в диверсії на 

газопроводі, вважаючи винними в них і 

адвокатів за призначенням ФСБ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314833-dostupni-krediti-579-aki-banki-i-skilki-ugod-uklali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314833-dostupni-krediti-579-aki-banki-i-skilki-ugod-uklali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314934-ukrzaliznica-ogolosila-konkurs-na-posadu-golovi-pravlinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314934-ukrzaliznica-ogolosila-konkurs-na-posadu-golovi-pravlinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314847-v-ukraini-proponuut-stvoriti-laboratoriu-dla-perevirki-akosti-vina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3314847-v-ukraini-proponuut-stvoriti-laboratoriu-dla-perevirki-akosti-vina.html
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Незалежних адвокатів знову не допустили 

до братів Ахтемових у Криму 

До незаконно затриманих в окупованому 
Криму Асана та Азіза Ахтемових знову не 

пустили незалежних правозахисників.

 

 

В Україні з'являться 28 нових шелтерів для 

жертв домашнього насильства - Зеленська 

В Україні до грудня цього року планується 
створити 28 нових притулків для жертв 

домашнього насильства, також будуть 

створюватися денні центри допомоги і служба 

швидкого реагування.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ТСК надасть Раді звіт про спецоперацію 

щодо «вагнерівців» до кінця листопад 

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради 

надасть парламенту звіт про спецоперацію 

щодо затримання представників ПВК “Вагнер” 

до кінця листопада поточного року.

 

 

Корупція та банкрутства: що планує 

розслідувати «космічна» ТСК Ради 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з 

питань розслідування можливих протиправних 

дій посадових осіб Державного космічного 

агентства та
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У Києві суд арештував зловмисників, які 

утримували 120 людей у рабстві 

У Києві суд заарештував на 2 місяці п’ятьох 
учасників злочинної групи, які утримували 120 

людей у трудовому рабстві.

 

Поліція викрила схему з фальшивими 

ковід-тестами для жителів ОРДЛО 

Правоохоронці викрили схему збуту 
підроблених довідок із негативним 

результатом на COVID-19 для перетину лінії 

розмежування із тимчасово

 

 

Внаслідок автобусної аварії у Туреччині 

травмувалися 35 українців – МЗС ФОТО 

35 українських туристів зазнали травм легкої 

та середньої тяжкості внаслідок ДТП в 

провінції Мугла в Туреччині. Водій, 
громадянин Туреччини, загинув на місці через 

серцевий напад.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Хочеш тероризувати Крим — назви це 

боротьбою з тероризмом: старі нові 

наративи Росії 

Російська пропаганда знову дістала старі 

«терористичні» наративи 
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18 млрд кубометрів газу в сховищах – є! 
РЕПОРТАЖ  

Україна може стати своєрідним газовим хабом 

для західних країн

 

 

Можлива перемога Усика у поєдинку з 

Джошуа стане кроком до величі - Дмитро 

Лазуткін, журналіст, спортивний 

коментатор ІНТЕРВ'Ю 

Журналіст, спортивний коментатор, один з 
найбільш упізнаваних голосів Олімпіади і 
голос боксерських поєдинків часів трансляцій 
на телеканалі «Інтер» – поділився 
очікуваннями від

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський створив «молодіжну» раду 

Президент Володимир Зеленський утворив 

Раду з молодіжних питань. 

 

На диво активно, або Де і як відпочивали 

українці у друге літо ковіду 

У Туреччину подалися близько 60% 

українських туристів і встановили там рекорд 

докоронавірусних часів 
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Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs оголосив 

програму 

П’ятий Міжнародний кінофестиваль східної 
України Kharkiv MeetDocs, що відбудеться 26 

вересня - 2 жовтня в змішаному онлайн та 

офлайн форматах, оприлюднив програму та 

фільми відкриття і закриття. 

 

Морська вода на Одещині безпечна для 

купання, крім трьох пляжів Затоки 

Фахівці МОЗ перевірили на відповідність 

санітарно-мікробіологічних нормативам 

морську воду біля узбережжя Одещини: біля 3 
із 22 пляжів вона небезпечна для морського 

водокористування. 

 

Завершилися зйомки фільму Анни 

Маліжевської «Заморожене добро» 

У Карпатах завершилися зйомки стрічки Анни 

Маліжевської "Заморожене добро" 

виробництва України та Польщі. 

 

SkyUp у жовтні почне літати до Мадрида 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 18 

жовтня 2021 року відкриває рейси за 

маршрутом Київ — Мадрид — Київ. 
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Букмекери дали прогноз на стартові матчі 

«Динамо» і «Шахтаря» в Лізі чемпіонів 

УЄФА 

У Лізі чемпіонів УЄФА цього тижня 

відбудуться перші поєдинки групового 

турніру.

 

Світоліна повернулася до ТОП-4 світового 

тенісного рейтингу 

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна 
після Відкритого чемпіонату США піднялася 

на одну сходинку у рейтингу Жіночої тенісної 

асоціації.

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3313274-bukmekeri-dali-prognoz-na-startovi-matci-dinamo-i-sahtara-v-lizi-cempioniv-uefa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3313274-bukmekeri-dali-prognoz-na-startovi-matci-dinamo-i-sahtara-v-lizi-cempioniv-uefa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3313274-bukmekeri-dali-prognoz-na-startovi-matci-dinamo-i-sahtara-v-lizi-cempioniv-uefa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3313274-bukmekeri-dali-prognoz-na-startovi-matci-dinamo-i-sahtara-v-lizi-cempioniv-uefa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3314774-svitolina-povernulasa-do-top4-svitovogo-tenisnogo-rejtingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3314774-svitolina-povernulasa-do-top4-svitovogo-tenisnogo-rejtingu.html

