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ТОП 

 

Гербст готовий сприяти наданню Україні 

чітких безпекових гарантій через Nord 

Stream 2 

Президент аналітичного центру «Атлантична 
рада», колишній посол США в Україні Джон 

Гербст висловлює готовність сприяти 
просуванню питання щодо

 

 

Росія привласнила понад 4000 пам'яток у 

Криму і вивозить артефакти – ЮНЕСКО 
ДОПОВІДЬ  

Ситуація з правами людини в окупованому 
Росією Криму та місті Севастополі продовжує 

погіршуватися, а об'єкти всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО та інші культурні пам'ятки зазнають 
варварського поводження і розграбування з 
боку окупаційної влади.
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Смерть українця у Вроцлаві: прокуратура 

зможе назвати причину наприкінці вересня 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Остаточну причину смерті 25-річного українця 
Дмитра Никифоренка, який помер після 
побиття поліцією у Вроцлаві, буде названо 
наприкінці вересня після отримання 
результатів усіх експертиз.

 

 

Уряд призначив главу Укравтодору 

Кабінет Міністрів звільнив з посади 
заступника міністра економіки Сергія 
Теленика. 

 

Шмигаль: Подвійне громадянство має бути 

- це ознака цивілізованих країн 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що 
запровадження подвійного громадянства в 
Україні посилить державу.

 

Фесенко: Відео про нібито причетність 

Лероса до підпалу свого авто - епізод війни 

компроматів 

Оприлюднене відео про нібито причетність 
народного депутата Гео Лероса до підпалу 
власного автомобіля є одним з епізодів війни 

компроматів в українській політиці.
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Костел Святого Миколая можуть передати 

римо-католицькій громаді – Шмигаль 

Питання щодо костелу Святого Миколая, який 
постраждав від пожежі, потрібно вирішувати 
комплексно, але ключове завдання наразі - 
зберегти унікальну пам’ятку архітектури.

 

 

Нові карантинні обмеження — у МОЗ 

пояснили, що змінилося ІНФОГРАФІКА 

Міністерство охорони здоров'я України дало 
детальне роз'яснення нових карантинних 
обмежень та норм при різних рівнях 
епіднебезпеки.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Операція української розвідки в 

Афганістані заслуговує на високу оцінку - 

Волкер 

Операція української воєнної розвідки щодо 
евакуації людей з Афганістану заслуговує на 
високу оцінку. 

 

 

Місії ОБСЄ передали ноту про обстріли, в 

яких загинули чотири та поранені 13 

українських бійців 

Українська сторона Спільного центру з 
контролю та координації питань припинення 

вогню та стабілізації лінії розмежування сторін 
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Україна має бути готова відбити напад з 

боку білоруського кордону — військовий 

експерт 

Україна має врахувати можливі ризики в 
зв'язку з російсько-білоруськими навчаннями 
"Захід-2021" і приготуватися відбити можливу 

атаку з боку кордону з Білоруссю.

 

 

Кулеба окреслив три пріоритети України на 

новій сесії Генасамблеї ООН 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у 
телефонній розмові з головою сесії 
Генасамблеї ООН, міністром закордонних 

справ Мальдівів Абдуллою Шахідом окреслив 
три пріоритети України на цій сесії. 

 

Росія заблокувала роботу гуманітарної 

групи у ТКГ – Гармаш 

Росія заблокувала роботу гуманітарної робочої 

групи у Тристоронній контактній групі. 

 

 

Росія в окупованому Криму проводить 

артилерійські навчання 

У Криму на полігоні Опук російські військові 
проводять артилерійські навчання з 
відпрацюванням бойових стрільб. 
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Посольство України в Австралії 

призупинило прийом до 18 жовтня через 

локдаун 

Посольство України в Австралії призупинило 
прийом громадян до 18 жовтня 2021 року через 
продовження локдауну.

 

КОРОНАВІРУС 

 

У Києві та 16 регіонах перевищений рівень 

захворюваності на COVID-19 ТАБЛИЦЯ 

Рівень захворюваності на COVID-19 
перевищено в Києві та 16 регіонах України. 

 

«Жовтий» COVID-сертифікат можна 

отримати вже після першого щеплення – 

МОЗ ІНФОГРАФІКА 

Внутрішній сертифікат про вакцинацію можна 
отримати вже після першого щеплення проти 
COVID-19. Він матиме позначку жовтого 
кольору і використовуватиметься до 
проходження повного курсу вацинації.

 

 

Прем'єр не виключає, що наступного року 

буде ревакцинація проти COVID-19 

Наступного року ймовірно проводитимуть 
ревакцинацію від коронавірусної хвороби 
COVID-19, тому важливо вакцинувати до кінця 
року все доросле населення країни, з тим, щоб 

не поєднувати ці два процеси.
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УКРАЇНА 

 

Окупаційна влада посилює інформаційну 

ізоляцію ОРДЛО — експерт 

Російська окупаційна влада посилює 

інформаційну ізоляцію та свій контроль на 
території ОРДЛО напередодні виборів 
депутатів до Держдуми РФ. 

 

 

Засідання ТСК щодо «вагнерівців» не 

відбулося через відсутність кворуму – Бурба 

Засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної 
Ради щодо операції із затримання 
представників ВПК “Вагнер” не відбулось 
через відсутність кворуму. 

 

Малюська каже, що звільнення його 

заступника не вплине на розгляд справ у 

ЄСПЛ 

Звільнення Івана Ліщини з посади заступника 
міністра юстиції - уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини ніяк не 
вплине на розгляд справ у ЄСПЛ. 

 

ЦВК зареєструвала ще п'ять кандидатів на 

довибори в Раду 

Центральна виборча комісія зареєструвала 
п'ять кандидатів у народні депутати від партій 
"Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити", 
"Команда

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3315577-okupacijna-vlada-posilue-informacijnu-izolaciu-ordlo-ekspert.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Шмигаль: Транш від МВФ очікується 

наприкінці листопада — початку грудня 

Україна очікує, що черговий транш за 

програмою співпраці з Міжнародним 
валютним фондом ($750 млн) може надійти 
наприкінці листопада або на початку грудня. 

 

 

Україна торгує з 228 країнами, експорт зріс 

на третину ГРАФІК  

За січень-липень 2021 року порівняно з 

аналогічним періодом 2020 року імпорт 
товарів збільшився на 28,6%, до 37,24 млрд 
дол., експорт – на 33,4%, до 35,51 млрд дол.

 

 

Шмигаль назвав основні цифри проєкту 

держбюджету-2022 

Очікувані доходи бюджету наступного року — 
1 трлн 277 млрд грн (+161 млрд до цьогорічних 
показників), видатки — 1 трлн 465 млрд грн 
(+103 млрд), бюджетний дефіцит — 188 млрд 
грн. 

 

 

Фонду енергоефективності призначили в.о. 

директора 

Наглядова рада державної установи "Фонд 
енергоефективності" обрала виконуючим 
обов'язки директора Єгора Фаренюка, який 
зараз займає посаду технічного директора.  
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В Україні можуть розмістити виробництво 

безпілотників Bayraktar ФОТО  

Міністр оборони України Андрій Таран 
зустрівся із представниками турецької компанії 
Baykar Makina та обговорив можливості 
розміщення виробництва турецьких 

безпілотних комплексів на території України. 

 

Контракти «на різницю»: Міненерго хоче 

замінити фіксовані платежі за «зеленим» 

тарифом 

Міністерство енергетики розробило 
законопроєкт, який передбачає впровадження 

так званих контрактів "на різницю" замість 
фіксованих платежів для виробників 
електроенергії з відновлюваних джерел. 

 

 

Завод «Одесавинпром» продали за 235 

мільйонів 

Фонд державного майна продав на 

приватизаційному аукціоні майновий комплекс 
заводу «Одесавинпром» за 234,9 млн грн при 
стартовій ціні у 65 млн 

 

Львівський досвід: як робити гроші з 

непотребу РЕПОРТАЖ 

На унікальній станції компостування вирішили 
проблему біовідходів так, що громадянам і 
фермерам – суцільна вигода 
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Переслідування корінних народів у Криму: 

ПАРЄ отримала запит на проведення 

дебатів 

На осінню сесію Парламентської асамблеї Ради 
Європи (ПАРЄ) надійшов запит на проведення 
дебатів щодо політичного переслідування 
корінних народів в Криму з боку Росії. 

 

Офіс генпрокурора розслідує 297 

кримінальних правопорушень щодо 

журналістів 

З початку поточного року зареєстровано 182 
кримінальні справи за фактом правопорушень 

стосовно журналістів. Загалом на даний час 
розслідується 297 кримінальних справ.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Закриття каналів Медведчука: Верховний 

Суд просить роз’яснень СБУ 

Касаційний адміністративний суд у складі 
Верховного Суду продовжив розгляд справ 
щодо застосування санкцій до ТОВ «НОВИЙ 
ФОРМАТ ТВ» і ТОВ «ТВ ВИБІР». 

 

Суд у справі Штепи переходить до допиту 

свідків від захисту 

Орджонікідзевський райсуд Харкова, який 
слухає справу колишнього міського голови 
Слов'янська Нелі Штепи, завершив допит 
свідків обвинувачення та переходить до допиту 

свідків від сторони захисту.  
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Під Білою Церквою «рейдери» перекрили 

дорогу і вивозять з фірми зерно ФОТО 

Поліцейські Білої Церкви з'ясовують причини 
перекриття доріг в Чупирі, де, як повідомили у 
поліцію, із території одного із підприємств 
вивозять зерно.

 

 

Руйнування скіфського кургану: справу 

«чорних археологів» передали до суду 

Миколаївська обласна прокуратура спрямувала 
до суду обвинувальний акт щодо «чорних 
археологів», які зруйнували скіфський курган.

 

 

Києву через суд повернули землі на 

Жуковому острові 

Суд повернув територіальній громаді Києва 

земельні ділянки природно-заповідного фонду 
вартістю понад 9,5 млн грн на острові Жуків.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

“Диверсії” в Криму, російський газ та 

Афганістан. Як маніпулювали проросійські 

медіа за тиждень 6-12 вересня 

Російські ЗМІ зробили з України “державу-
терориста”, проросійські їм підіграли. 
Моніторинг маніпуляцій в медіа за останній 

тиждень
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Не(відбір) до Етичної ради ВРП, або Як Рада 

суддів знову загрожує судовій реформі в 

Україні 

На цей скандал швидко і жорстко відреагував 
Президент. На 16 вересня він скликає нараду за 
участі послів G7 і членів РСУ, яка відверто 

торпедує реформу 

 

Здобутки та вікна можливостей для 

вітчизняного агроекспорту 

Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) 
презентувала звіт «Аграрне портфоліо - 2021»

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

«Крим. Окупація»: у Києві презентували 

відеоколекцію історій очевидців 

Відеоколекція усноісторичного проєкту 
«Крим. Окупація», презентованого в Києві 
Українським інститутом національної пам'яті 
та Представництвом Президента України в АР 
Крим, стане 

 

“Борщів як три не поденькуєш”... РЕПОРТАЖ 

На Херсонщині відтепер у вересні офіційно 
святкуватимуть День борщу
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У Києві на «скляному мосту» відкриють 

фотовиставку «Незалежність – це я. 

Незалежність – це ми» 

У Києві 15 вересня на пішохідно-
велосипедному мосту відбудеться презентація 
фотовиставки "Незалежність – це я. 

Незалежність – це ми". 

 

На Прикарпатті відкрили експозицію 

сакральних скульптур, які потребують 

реставрації ФОТО 

Музей мистецтв Прикарпаття відкрив виставку 
до Днів європейської спадщини. В експозиції – 

п’ять сакральних скульптур 18 століття, які 
свого часу прикрашали Костел Непорочного 
Зачаття Діви Марії.

 

 

У Маріуполі пройде гастрофестиваль 

локальних фермерів 

У Маріуполі 18-19 вересня відбудеться 

гастрофестиваль локальних фермерів, на якому 
будуть представлені три області Східної 
України. 

 

У Канаді відбулося шоу, присвячене історії 

українського вишитого вбрання 

У столиці провінції Альберта в Канаді 
пройшло незабутнє шоу з символічною назвою 
«Переплетені долі», присвячене історії та красі 

українського вишитого вбрання від минулого 
до сьогодення. 
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У Мукачеві художник із ромськими дітьми 

створили мурал 

В Мукачеві художник із ромськими дітьми 
завершили роботу над муралом в центрі міста. 
За понад три тижні на будівлі в центрі міста 
зобразили ратушу, замок "Паланок" та 

Мукачівський монастир.
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