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ТОП 

 

В’ячеслава Чорновола вбили «чотирма 

ударами кастету» – ексзаступник 

генпрокурора ВІДЕО 

Колишній заступник генпрокурора Микола 

Голомша стверджує, що лідер Народного руху 

України, дисидент В’ячеслав Чорновіл загинув 

не внаслідок ДТП - його вбили.

 

 

"Залізний купол" може з’явитися в Україні? 

Як пише Politico, США можуть озброїти ЗСУ 

системою ПРО Iron Dome
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Чат зі священником, молитви та найближчі 

храми: ПЦУ запустила мобільний додаток 

Православна церква України запустила 

власний додаток «Моя церква». 

 

Одеський конвеєр смерті тягнувся від 

тюрми до «спецдільниці НКВС «Татарка» - 

Олександр Бабіч, історик-дослідник 

ІНТЕРВ'Ю 

П’ятигектарна територія «спецдільниці НКВС 
«Татарка» поряд із Одеським аеропортом 
цьогоріч утретє стала об’єктом досліджень 
злочинів комуністичного режиму. 

 

В Україні дозволили майбутнім водіям 

навчатись дистанційно 

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про 
реалізацію експериментального проєкту щодо 

отримання громадянами теоретичних знань із 

правил дорожнього руху (ПДР) за 

дистанційною формою навчання.

 

28 BookForum: читаємо нон-фікшн ОГЛЯД 

15-19 вересня у Львові традиційно відбудеться 

уже 28-ий Форум видавців. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Для судової реформи в Україні настав 

момент істини – Маасікас 

Голова Представництва ЄС в Україні Матті 
Маасікас вважає, що наразі настав момент 

істини для судової реформи в Україні, а 

українській владі треба проявити 

наполегливість і відданість, щоб усунути 

останні перешкоди на цьому шляху. 

 

 

Україна в ОБСЄ: Від початку вересня 

загинули 4 українських бійців, 36 поранені 

Із початку вересня російські окупаційні сили 

здійснили 85 збройних провокацій на сході 
України, внаслідок чого загинули 4 

українських військовослужбовців, ще 36 

зазнали поранень. 

 

 

Україна в ТКГ закликала Росію 

розблокувати пункти пропуску та обмін 

затриманими 

Українська делегація у Тристоронній 

контактній групі закликала російську сторону 
відповідально поставитися до виконання 

рішень, що були ухвалені за участю 

російського керівництва та держав-

посередників, Франції та Німеччини, зокрема, 

під час Паризького саміту у грудні 2020 року. 

 

РЄ не радить Києву вилучати із 

Стамбульської конвенції жодних термінів 

Рада Європи не радить Україні вилучати з 

тексту Стамбульської конвенції певні терміни 

для полегшення процесу її ратифікації 

Верховною Радою. 
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Знак на кордоні з Білоруссю обстріляний з 

мисливської рушниці - ДПСУ 

Пошкоджений прикордонний знак на кордоні з 
Республікою Білорусь першими виявили 

українські прикордонники та відразу 

поінформували білоруських колег про 

інцидент.

 

 

У НАТО відзначили прогрес України у 

виконанні програми «Жінки, мир, безпека» 

Україна досягла помітного прогресу у 
виконанні Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека».

 

КОРОНАВІРУС 

 

Оновленні стандарти допомоги при COVID-

19 ІНФОГ РАФІКА  

З 8 вересня МОЗ оновив стандарти медичної 

допомоги пацієнтам з COVID-19, з 

урахуванням оновлених рекомендацій ВООЗ, 

СDC, ЕCDC.  

 

В Україні продовжили термін дії COVID-

сертифікату до 365 днів 

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, що 
передбачає подовження дії міжнародного та 

внутрішнього COVID-сертифікату із 180 днів 

до 365-ти з моменту останнього щеплення. 
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В Україні захворюваність на COVID-19 

зросте за тиждень – прогноз НАНУ 

У Національній академії наук України 
прогнозують до 5208 нових випадків COVID-

19 на день протягом 22-28 вересня. 

 

Як зменшити дискомфорт при тривалому 

носінні маски - поради МОЗ 

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, 
як зменшити дискомфорт при тривалому 

носінні маски.

 

 

На Прикарпатті виявили 58 випадків Delta-

штаму 

На Прикарпатті зафіксовані 58 випадків 

коронавірусу штаму «Дельта». 

 

На Буковині у COVID-лікарнях зростає 

кількість дітей 

У Чернівецькій області за останні тижні значно 
зросла кількість госпіталізацій дітей із 

підозрою та підтвердженим COVID-19.
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COVID-сертифікати матимуть кольорові 

відмітки виключно у цифровому форматі – 

Немчінов 

"Жовті" та "зелені" COVID-сертифікати 

матимуть кольорові відмітки виключно в 

цифровому форматі, друкувати їх на папері 

відповідного кольору не потрібно.

 

УКРАЇНА 

 

Уряд продовжив програму відновлення та 

розбудови миру на сході України 

Кабінет Міністрів на засіданні 15 вересня 

продовжив до 2023 року термін реалізації 

Державної цільової програми відновлення та 

розбудови миру в східних регіонах України.

 

 

Разумков прогнозує восени відставку 

«трьох-чотирьох міністрів» 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

прогнозує, що три-чотири міністри будуть 
відправлені у відставку наприкінці вересня - на 

початку жовтня цього року.

 

 

Раді пропонують запобіжник від 

«кандидатів-двійників» на виборах 
ЗАКОНОПРОЄКТ 

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 

про внесення змін до Виборчого кодексу щодо 
запобігання використанню технологій так 

званих «кандидатів-двійників» шляхом  
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ЗСУ прийняли на озброєння модернізовані 

«Гради» 

Модернізована реактивна система залпового 
вогню БМ-21У "Град" (ДКР "Верба/1") 

прийнята на озброєння українського війська. 

 

Окупанти обстріляли захисників 

Новолуганського 

Російські окупаційні війська станом на 17.00 

15 вересня обстріляли позиції Об’єднаних сил 
поблизу н.п. Новолуганське. Втрат серед 

українських військових немає.

 

 

Загинула керівник пресслужби обласного 

управління ДСНС Дар'я Гречіщева ФОТО 

Сьогодні близько 9-ї години ранку загинула 

начальник відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з 
громадськістю Головного управління ДСНС у 

Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Пріоритети проєкту бюджету-2022: оборона, 

інфраструктура, підтримка підприємців і 

медиків... 

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 

“Про Державний бюджет України на 2022 рік”. 

Аналізуємо оприлюднені цифри 
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У проєкт бюджету заклали 2,6 мільярда на 

закупівлю COVID-вакцин 

Кабінет Міністрів заклав в проєкті бюджету на 
2022 рік 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин 

проти COVID-19.

 

 

П’ять обленерго виключили з переліку 

об'єктів великої приватизації ДОКУМЕНТ  

Кабінет Міністрів виключив 5 обленерго з 

«Переліку об'єктів великої приватизації 

державної власності».

 

 

На Закарпатті відкрили центр підтримки 

підприємців Дія.Бізнес 

На Закарпатті Міністерство цифрової 

трансформації України відкрило перший у 
Західній Україні центр Дія.Бізнес. Участь у 

відкритті центру взяла тимчасово повірена у 

справах США в Україні Крістіна Квін.

 

Галущенко: Синхронізація енергосистем 

України й Литви з ENTSO-E має 

геополітичне значення для ЄС 

У середу, 15 вересня, у Вільнюсі міністр 

енергетики Герман Галущенко та міністр 

енергетики Литви Дайнюс Крейвіс провели 

перше засідання Робочої 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316337-galusenko-sinhronizacia-energosistem-ukraini-j-litvi-z-entsoe-mae-geopoliticne-znacenna-dla-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316337-galusenko-sinhronizacia-energosistem-ukraini-j-litvi-z-entsoe-mae-geopoliticne-znacenna-dla-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316337-galusenko-sinhronizacia-energosistem-ukraini-j-litvi-z-entsoe-mae-geopoliticne-znacenna-dla-es.html


 

Кабмін ухвалив рішення про щомісячну 

доплату пенсіонерам віком 70-75 років 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо 
додаткової підтримки пенсіонерів, тому із 1 

жовтня 2022 року пенсіонери віком 70-75 років 

отримуватимуть щомісячні доплати в сумі до 

300 грн.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Санкції проти Медведчука: Верховний Суд 

просить пояснень представника Президента 

Касаційний адміністративний суд у складі 
Верховного Суду продовжив розгляд справи 

щодо оскарження указу Президента України № 

64/2021 про застосування санкцій до Віктора 

Медведчука.  

 

 

ДБР почало розслідування щодо можливого 

злочину депутата Лероса 

Офіс генерального прокурора доручив слідчим 

Головного слідчого управління ДБР 
здійснювати досудове розслідування за фактом 

можливого вчинення 

 

Поліція кваліфікувала вибух у Дніпрі з 

двома загиблими як теракт ФОТ О, ВІДЕО 

Правоохоронці кваліфікували вибух 

автомобіля у Дніпрі, внаслідок якого загинули 

2 особи, як теракт. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316300-kabmin-uhvaliv-risenna-pro-somisacnu-doplatu-pensioneram-vikom-7075-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316300-kabmin-uhvaliv-risenna-pro-somisacnu-doplatu-pensioneram-vikom-7075-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316382-sankcii-proti-medvedcuka-verhovnij-sud-prosit-poasnen-predstavnika-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316382-sankcii-proti-medvedcuka-verhovnij-sud-prosit-poasnen-predstavnika-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316173-dbr-pocalo-rozsliduvanna-sodo-mozlivogo-zlocinu-deputata-lerosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316173-dbr-pocalo-rozsliduvanna-sodo-mozlivogo-zlocinu-deputata-lerosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316017-policia-kvalifikuvala-vibuh-u-dnipri-z-dvoma-zagiblimi-ak-terakt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316017-policia-kvalifikuvala-vibuh-u-dnipri-z-dvoma-zagiblimi-ak-terakt.html


 

Розстріли на Інститутській: суд дослідив 

матеріали балістичної експертизи 

Святошинський райсуд Києва у ході засідання 
у справі розстрілів учасників акцій протестів 

на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 

року щодо

 

 

Суддя Касмінін позивається до НАЗК 

До суду надійшов позов судді КСУ Олександра 

Касмініна, яким він просить скасувати рішення 
Національного агентства з питань запобігання 

корупції про

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

РНБО видала розпорядження створити 

Кібервійська в Україні. Що це буде? 

Ефект від них  очевидний, але це вкрай не 

дешево. США, РФ, Китай – вкладають у своє 

кібервійсько сотні мільйонів, а то й мільярди 

доларів 

 

Літфестиваль «Прописи»: як писати і бути 

почутими 

То хибна думка, що одні читають, а інші мають 

дивитися телевізор – читати треба усім

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316368-rozstrili-na-institutskij-sud-doslidiv-materiali-balisticnoi-ekspertizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316368-rozstrili-na-institutskij-sud-doslidiv-materiali-balisticnoi-ekspertizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316164-sudda-kasminin-pozivaetsa-do-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316164-sudda-kasminin-pozivaetsa-do-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3316171-rnbo-vidala-rozporadzenna-stvoriti-kibervijska-v-ukraini-so-ce-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3316171-rnbo-vidala-rozporadzenna-stvoriti-kibervijska-v-ukraini-so-ce-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3315504-litfestival-propisi-ak-pisati-i-buti-pocutimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3315504-litfestival-propisi-ak-pisati-i-buti-pocutimi.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

У Нідерландах встановили особу українки, 

похованої на військовому кладовищі у 

Лейсдені 

У Нідерландах встановили справжнє ім’я 

українки, яка була похована на військовому 

кладовищі меморіального комплексу Рустхоф 

у Лейсдені.

 

Христина Соловій стала амбасадоркою 

проєкту від Українського інституту книги 

Співачка Христина Соловій стала 

амбасадоркою проєкту "30 знакових книжок 

нашої Незалежності" від Українського 

інституту книги та МКІП, під час голосування 

вона надала перевагу художній прозі. 

 

 

Компанія українця Firefly у грудні планує 

наступний запуск ракети 

Американська компанія Firefly Aerospace після 

невдалого польоту легкої ракети-носія Alpha 

планує здійснити наступний запуск вже у 

грудні поточного року. 

 

Розпочалось голосування за 30 знакових 

книжок Незалежності 

Сьогодні розпочалось онлайн-голосування на 
сайті проєкту "30 знакових книжок нашої 

Незалежності". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3316194-u-niderlandah-vstanovili-osobu-ukrainki-pohovanoi-na-vijskovomu-kladovisi-u-lejsdeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3316194-u-niderlandah-vstanovili-osobu-ukrainki-pohovanoi-na-vijskovomu-kladovisi-u-lejsdeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3316194-u-niderlandah-vstanovili-osobu-ukrainki-pohovanoi-na-vijskovomu-kladovisi-u-lejsdeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3316194-u-niderlandah-vstanovili-osobu-ukrainki-pohovanoi-na-vijskovomu-kladovisi-u-lejsdeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3316403-hristina-solovij-stala-ambasadorkou-proektu-vid-ukrainskogo-institutu-knigi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3316403-hristina-solovij-stala-ambasadorkou-proektu-vid-ukrainskogo-institutu-knigi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3316394-kompania-ukrainca-firefly-u-grudni-planue-nastupnij-zapusk-raketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3316394-kompania-ukrainca-firefly-u-grudni-planue-nastupnij-zapusk-raketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315936-rozpocalos-golosuvanna-za-30-znakovih-knizok-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315936-rozpocalos-golosuvanna-za-30-znakovih-knizok-nezaleznosti.html


 

Моргенштерн — знову в «чорному списку» 

МКІП 

Міністерство культури та інформаційної 
політики за поданням Служби безпеки України 

повторно внесло російського співака 

Моргенштерна до переліку осіб, що створюють 

загрозу національній безпеці. 

 

 

У Києві засяяли зірки олімпійців Беленюка, 

Коляденко та Горуни 

У центрі Києва, біля ТРЦ Gulliver, відкрили 

іменні зірки на честь українських олімпійців - 

призерів Ігор у Токіо.

 

 

Безіменна площа у Печерському районі 

може стати Кловською 

У Київській міській раді планують присвоїти 
площі, яка знаходиться на перетині вулиць 

Леоніда Первомайського та Мечникова у 

Печерському районі, назву «Кловська площа».

 

У Києві презентували проєкт «Жіночі історії 

лідерства» 

На V Українському жіночому конгресі в Києві 

презентували проєкт "Жіночі історії 

лідерства".

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3316310-morgenstern-znovu-v-cornomu-spisku-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3316310-morgenstern-znovu-v-cornomu-spisku-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3316102-u-kievi-zasaali-zirki-olimpijciv-belenuka-koladenko-ta-goruni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3316102-u-kievi-zasaali-zirki-olimpijciv-belenuka-koladenko-ta-goruni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3316136-bezimenna-plosa-u-pecerskomu-rajoni-moze-stati-klovskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3316136-bezimenna-plosa-u-pecerskomu-rajoni-moze-stati-klovskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316121-u-kievi-prezentuvali-proekt-zinoci-istorii-liderstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316121-u-kievi-prezentuvali-proekt-zinoci-istorii-liderstva.html


 

Планети, іграшки, вода. Топ-12 музеїв для 

дітей ФОТО 

Музеї Києва, в яких буде цікаво і першачкам, і 

старшокласникам
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315468-planeti-igraski-voda-top12-muzeiv-dla-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3315468-planeti-igraski-voda-top12-muzeiv-dla-ditej.html

