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ТОП 

 

МЗС вважає провокацією звинувачення з 

боку РФ у причетності України до 

«диверсії» у Криму ЗАЯВА  

Міністерство закордонних справ України 

вважає провокацією звинувачення ФСБ Росії у 

нібито причетності української сторони до 
"диверсії" на газогоні в селі Перевальне 

Сімферопольського району в окупованому 

Криму. 

 

Посольство США зробило заяву у день 

пам’яті Георгія Гонгадзе 

Посольство США в Україні у день пам’яті 

Георгія Гонгадзе наголосило на необхідності 

притягнути до відповідальності всіх причетних 

до викрадення та вбивства журналіста.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316856-mzs-nazvalo-provokacieu-zvinuvacenna-z-boku-rf-u-pricetnosti-ukraini-do-diversii-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316856-mzs-nazvalo-provokacieu-zvinuvacenna-z-boku-rf-u-pricetnosti-ukraini-do-diversii-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316856-mzs-nazvalo-provokacieu-zvinuvacenna-z-boku-rf-u-pricetnosti-ukraini-do-diversii-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316856-mzs-nazvalo-provokacieu-zvinuvacenna-z-boku-rf-u-pricetnosti-ukraini-do-diversii-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316622-posolstvo-ssa-zrobilo-zaavu-u-den-pamati-georgia-gongadze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316622-posolstvo-ssa-zrobilo-zaavu-u-den-pamati-georgia-gongadze.html


 

Окупанти обстріляли селище Тарамчук - 

пошкоджені будинки, немає електрики 

Російські окупаційні війська обстріляли 
селище Тарамчук Донецької області, унаслідок 

чого пошкоджено житлові будинки і лінії 

електропередач. 

 

 

Туристи у Карпатах могли підірватися на 

снаряді Першої світової – поліція 

У поліції розглядають версію про те, що 

туристи, які підірвалися вночі у Карпатах, 
постраждали через снаряд часів Першої 

світової війни. 

 

Як працюватимуть школи та виші з 20 

вересня – роз'яснення Міносвіти 

У Міністерстві освіти і науки України 

повідомили, як працюватимуть заклади освіти 

з 20 вересня 2021 року.

 

 

До «червоного» рівня епіднебезпеки 

наближаються чотири області - МОЗ 

До червоного рівня епіднебезпеки 
наближаються Чернівецька, Тернопільська, 

Волинська і Закарпатська області.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3316865-okupanti-obstrilali-selise-taramcuk-poskodzeni-budinki-nemae-elektriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3316865-okupanti-obstrilali-selise-taramcuk-poskodzeni-budinki-nemae-elektriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316613-turisti-u-karpatah-mogli-pidirvatisa-na-snaradi-persoi-svitovoi-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316613-turisti-u-karpatah-mogli-pidirvatisa-na-snaradi-persoi-svitovoi-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316748-ak-pracuvatimut-skoli-ta-visi-z-20-veresna-rozasnenna-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316748-ak-pracuvatimut-skoli-ta-visi-z-20-veresna-rozasnenna-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316735-do-cervonogo-rivna-epidnebezpeki-nablizautsa-cotiri-oblasti-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316735-do-cervonogo-rivna-epidnebezpeki-nablizautsa-cotiri-oblasti-moz.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Меркель сьогодні зустрінеться з Макроном, 

серед тем – Україна 

Канцлер ФРН Ангела Меркель здійснить 16 
вересня ввечері короткий робочий візит до 

Парижу, де зустрінеться з президентом Франції 

Еммануелем Макроном. 

 

 

Росія усунула спостерігачів ОБСЄ з кордону 

для «каруселей» на виборах в Держдуму – 

Кулеба 

Росія відмовилася продовжувати мандат місії 
ОБСЄ на своєму кордоні задля полегшення 

влаштування виборчих каруселей за рахунок 

підвезення на 

 

Україна працює над організацією зустрічі 

глав урядів країн Люблінського трикутника 

– Кулеба 

Україна працює над організацією зустрічі глав 

урядів країн Люблінського трикутника і 
спільного візиту прем’єр-міністрів країн 

Асоційованого тріо до Брюсселя. 

 

Україна повідомила ОБСЄ про обстріл 

Щастя окупантами 

Російські окупаційні війська, які здійснили 

обстріли населеного пункту Щастя із 

застосуванням мінометів калібрів 120 мм і 82 

мм, завдали поранення цивільній особі, яка 
отримала осколкове поранення стегна і 

черепно-мозкову травму. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3316657-merkel-sogodni-zustrinetsa-z-makronom-govoritimut-j-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3316657-merkel-sogodni-zustrinetsa-z-makronom-govoritimut-j-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316680-rosia-usunula-sposterigaciv-obse-z-kordonu-dla-karuselej-na-viborah-v-derzdumu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316680-rosia-usunula-sposterigaciv-obse-z-kordonu-dla-karuselej-na-viborah-v-derzdumu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316680-rosia-usunula-sposterigaciv-obse-z-kordonu-dla-karuselej-na-viborah-v-derzdumu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316680-rosia-usunula-sposterigaciv-obse-z-kordonu-dla-karuselej-na-viborah-v-derzdumu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316751-ukraina-pracue-nad-organizacieu-zustrici-glav-uradiv-krain-lublinskogo-trikutnika-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316751-ukraina-pracue-nad-organizacieu-zustrici-glav-uradiv-krain-lublinskogo-trikutnika-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316751-ukraina-pracue-nad-organizacieu-zustrici-glav-uradiv-krain-lublinskogo-trikutnika-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316751-ukraina-pracue-nad-organizacieu-zustrici-glav-uradiv-krain-lublinskogo-trikutnika-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3316742-ukraina-povidomila-obse-pro-obstril-sasta-okupantami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3316742-ukraina-povidomila-obse-pro-obstril-sasta-okupantami.html


 

Ситуація у Східному партнерстві засвідчує 

потребу переосмислити стратегію ініціативи 

ЄС – Джапарова 

Поточна ситуація у Східному партнерстві 

напередодні майбутнього саміту свідчить про 

нагальну потребу переосмислити стратегічну 

мету цієї важливої ініціативи ЄС. 

 

Венеційська комісія дасть оцінку 

законопроєкту про олігархів 

Венеційська комісія надасть оцінку 

законопроєкту Президента України 

Володимира Зеленського про деолігархізацію. 

 

 

На Банковій обговорили судову реформу з 

послами G7 та Євросоюзу 

В Офісі Президента відбулася робоча зустріч, 

присвячена імплементації законів щодо 

відновлення роботи Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України та щодо порядку 

обрання на посади членів Вищої ради 

правосуддя. 

 

Громади України й Словенії: обмін досвідом 

і партнерством 

Словенці навчать українські громади 
переробляти сміття і розвивати туризм, а 

українські громади поділяться досвідом 

активізму і підприємництва

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317005-situacia-u-shidnomu-partnerstvi-zasvidcue-potrebu-pereosmisliti-strategiu-iniciativi-es-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317005-situacia-u-shidnomu-partnerstvi-zasvidcue-potrebu-pereosmisliti-strategiu-iniciativi-es-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317005-situacia-u-shidnomu-partnerstvi-zasvidcue-potrebu-pereosmisliti-strategiu-iniciativi-es-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317005-situacia-u-shidnomu-partnerstvi-zasvidcue-potrebu-pereosmisliti-strategiu-iniciativi-es-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316600-venecijska-komisia-dast-ocinku-zakonoproektu-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316600-venecijska-komisia-dast-ocinku-zakonoproektu-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317017-na-bankovij-obgovorili-sudovu-reformu-z-poslami-g7-ta-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317017-na-bankovij-obgovorili-sudovu-reformu-z-poslami-g7-ta-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316573-gromadi-ukraini-j-slovenii-obmin-dosvidom-i-partnerstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316573-gromadi-ukraini-j-slovenii-obmin-dosvidom-i-partnerstvom.html


 

СКУ підтвердив свої зобов'язання на 

підтримку демреформ та євроатлантичних 

прагнень України 

Світовий конґрес українців у Міжнародний 

день демократії підтвердив свої зобов'язання 

на підтримку демократичних реформ та 

євроатлантичних прагнень України.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Рівень захворюваності на COVID-19 

перевищений у Києві та 20 областях 

ТАБЛИЦЯ 

Рівень захворюваності на COVID-19 

перевищено в Києві та 20 регіонах 

 

Україна цьогоріч витратила на боротьбу з 

коронавірусом понад 30 мільярдів 

За січень-серпень 2021 року здійснено видатків 

на боротьбу з COVID-19 у розмірі понад 30 

млрд грн. 

 

Україна може поділитися COVID-

вакцинами, у яких збігає термін - Ляшко 

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 

заявив, що наявні в Україні вакцини проти 

коронавірусу використовуватимуться 
максимально ефективно, водночас дози, у яких 

збігає термін придатності, можуть бути 

передані іншим державам.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3316703-sku-pidtverdiv-svoi-zobovazanna-na-pidtrimku-demreform-ta-evroatlanticnih-pragnen-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3316703-sku-pidtverdiv-svoi-zobovazanna-na-pidtrimku-demreform-ta-evroatlanticnih-pragnen-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3316703-sku-pidtverdiv-svoi-zobovazanna-na-pidtrimku-demreform-ta-evroatlanticnih-pragnen-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3316703-sku-pidtverdiv-svoi-zobovazanna-na-pidtrimku-demreform-ta-evroatlanticnih-pragnen-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316569-riven-zahvoruvanosti-na-covid19-perevisenij-u-kievi-ta-20-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316569-riven-zahvoruvanosti-na-covid19-perevisenij-u-kievi-ta-20-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316569-riven-zahvoruvanosti-na-covid19-perevisenij-u-kievi-ta-20-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316569-riven-zahvoruvanosti-na-covid19-perevisenij-u-kievi-ta-20-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316676-ukraina-cogoric-vitratila-na-borotbu-z-koronavirusom-ponad-30-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316676-ukraina-cogoric-vitratila-na-borotbu-z-koronavirusom-ponad-30-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316716-ukraina-moze-podilitisa-covidvakcinami-u-akih-zbigae-termin-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316716-ukraina-moze-podilitisa-covidvakcinami-u-akih-zbigae-termin-lasko.html


 

Повністю щеплені проти COVID вже п'ять 

мільйонів українців 

За добу, 15 вересня, в Україні проведено понад 

118 тисяч щеплень проти COVID-19.

 

 

Ляшко прогнозує повторну вакцинацію 

проти COVID-19 через рік 

Повторна дворазова вакцинація в Україні 

можлива через рік.

 

УКРАЇНА 

 

«Слуга народу» визначилася з кандидатом 

на довибори в Раду – депутатка 

Фракція «Слуга народу» визначилася з 

кандидатом у народні депутати на 184-му 

виборчому окрузі (Херсонська область) на 

проміжних виборах і озвучить його ім’я 20 

вересня. 

 

Нацрада просить суд позбавити ліцензії 

телеканал «НАШ» 

Національна рада з питань телебачення та 

радіомовлення подала позов до Окружного 

адміністративного суду міста Києва щодо 
анулювання ліцензії на мовлення для 

телеканалу «НАШ 365».

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316582-povnistu-sepleni-proti-covid-vze-pat-miljoniv-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316582-povnistu-sepleni-proti-covid-vze-pat-miljoniv-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316670-lasko-prognozue-povtornu-vakcinaciu-proti-covid19-cerez-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316670-lasko-prognozue-povtornu-vakcinaciu-proti-covid19-cerez-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316835-sluga-narodu-viznacilasa-z-kandidatom-na-dovibori-v-radu-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316835-sluga-narodu-viznacilasa-z-kandidatom-na-dovibori-v-radu-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316980-nacrada-prosit-sud-pozbaviti-licenzii-telekanal-nas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316980-nacrada-prosit-sud-pozbaviti-licenzii-telekanal-nas.html


 

Нацрада перевірить «Перший незалежний» 

на підставі інформації СБУ 

Телеканал «Перший незалежний» буде 
перевірено на підставі інформації Служби 

безпеки України.

 

 

Україна активно облаштовує кордонну 

смугу з РФ ФОТ О, ВІДЕО 

В Сумській області інженерні групи ДПСУ 

облаштовують протитранспортні загородження 

на кордоні з Росією.

 

Законопроєкт Зеленського про олігархів у 

п’ятницю винесуть на комітет ВР 

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, 

оборони та розвідки на засіданні 17 вересня 
розпочне розгляд у другому читанні 

президентського проєкту закону про олігархів.

 

Після старту земельної реформи розкриті 

схеми, звільнені тисячі чиновників — 

Лещенко 

Поки опоненти земельної реформи роблять 

спроби блокувати процес, у межах ініціативи 

вже звільнені тисячі корумпованих 

чиновників. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316805-nacrada-perevirit-persij-nezaleznij-na-pidstavi-informacii-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316805-nacrada-perevirit-persij-nezaleznij-na-pidstavi-informacii-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316766-ukraina-aktivno-oblastovue-kordonnu-smugu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316766-ukraina-aktivno-oblastovue-kordonnu-smugu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316807-zakonoproekt-zelenskgo-pro-oligarhiv-u-patnicu-vinesut-na-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316807-zakonoproekt-zelenskgo-pro-oligarhiv-u-patnicu-vinesut-na-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316763-pisla-startu-zemelnoi-reformi-rozkriti-shemi-zvilneni-tisaci-cinovnikiv-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316763-pisla-startu-zemelnoi-reformi-rozkriti-shemi-zvilneni-tisaci-cinovnikiv-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316763-pisla-startu-zemelnoi-reformi-rozkriti-shemi-zvilneni-tisaci-cinovnikiv-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316763-pisla-startu-zemelnoi-reformi-rozkriti-shemi-zvilneni-tisaci-cinovnikiv-lesenko.html


ЕКОНОМІКА 

 

Україна продовжить «дружньо тиснути» на 

партнерів щодо Nord Stream 2 – МЗС 

Україна продовжить "дружньо тиснути" на 
партнерів щодо газопроводу "Північний потік-

2". 

 

Будівництво військових кораблів: 

Укроборонпром підписав угоду з Babcock 

Державний концерн «Укроборонпром» 

підписав угоду про співпрацю з міжнародною 
групою компаній Babcock International щодо 

розширення спроможностей Військово-

морських сил ЗСУ.

 

 

Антимонопольний комітет оштрафував 

Ощадбанк майже на 14 мільйонів 

Антимонопольний комітет оштрафував АТ 

«Ощадбанк» на 13,89 млн гривень за 

здійснення концентрації без дозволу АМКУ.  

 

Єврокомісар Сінкевічюс прибув до України 

обговорити «Зелену угоду» ЄС 

Єврокомісар з питань довкілля, океанів та 

рибальства Віргініюс Сінкевічюс прибув до 

України, щоб обговорити "зелений переход 

країни". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316707-ukraina-prodovzit-druzno-tisnuti-na-partneriv-sodo-nord-stream-2-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316707-ukraina-prodovzit-druzno-tisnuti-na-partneriv-sodo-nord-stream-2-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316793-budivnictvo-vijskovih-korabliv-ukroboronprom-pidpisav-ugodu-z-babcock.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316793-budivnictvo-vijskovih-korabliv-ukroboronprom-pidpisav-ugodu-z-babcock.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317046-antimonopolnij-komitet-ostrafuvav-osadbank-majze-na-14-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317046-antimonopolnij-komitet-ostrafuvav-osadbank-majze-na-14-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316705-evrokomisar-sinkevicus-pribuv-do-ukraini-obgovoriti-zelenu-ugodu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316705-evrokomisar-sinkevicus-pribuv-do-ukraini-obgovoriti-zelenu-ugodu-es.html


 

У проєкт бюджету заклали мільярд на 

діяльність Президента та його Офісу 

У проєкті закону про Державний бюджет 
України на 2022 рік передбачено 1 мільярд та 

80 мільйонів гривень на фінансування 

діяльності Президента Володимира 

Зеленського та Офісу Президента. 

 

 

Регулятор вдвічі підвищив тариф на 

послуги постачальника «останньої надії» 

У IV кварталі 2021 року тариф на послуги 

постачальника електроенергії «останньої 
надії», яким наразі є ДП «Укрінтеренерго», 

зросте вдвічі, до 1238 грн/МВт-год. 

 

Малозабезпечені з 1 січня отримають 

допомогу на відкриття бізнесу – Лазебна 

В Україні з 1 січня 2022 року буде 

впроваджуватися державна програма, в рамках 

якої малозабезпечені громадяни зможуть 
отримати підтримку на соціальне 

підприємництво. 

 

Виробництво яєць в Україні зменшилося на 

14,5% 

За січень-серпень 2021 року виробництво яєць 

в Україні зменшилося на 14,5% у порівнянні з 
аналогічним періодом 2020 року, до 9,87 млрд 

штук.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317009-u-proekt-budzetu-zaklali-milard-na-dialnist-prezidenta-ta-jogo-ofisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317009-u-proekt-budzetu-zaklali-milard-na-dialnist-prezidenta-ta-jogo-ofisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316729-regulator-vdvici-pidvisiv-tarif-na-poslugi-postacalnika-ostannoi-nadii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316729-regulator-vdvici-pidvisiv-tarif-na-poslugi-postacalnika-ostannoi-nadii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317021-malozabezpeceni-z-1-sicna-otrimaut-dopomogu-na-vidkritta-biznesu-lazebna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317021-malozabezpeceni-z-1-sicna-otrimaut-dopomogu-na-vidkritta-biznesu-lazebna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316912-virobnictvo-aec-v-ukraini-zmensilosa-na-145.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3316912-virobnictvo-aec-v-ukraini-zmensilosa-na-145.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Криму Джелялова помістили в спецблок і 

поставили на облік як «схильного до 

тероризму» 

У тимчасово окупованому Криму першого 

заступника голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Нарімана 

Джелялова, незаконно заарештованого

 

 

Кримський «суд» залишив у силі вирок 

Бекірову – 7 років за ґратами 

Інваліду першої групи Едему Бекірову, 

заарештованому в Криму за, нібито, 
перевезення та зберігання вибухівки та 

звільненому із СІЗО в результаті «великого 

обміну» між Україною і Росією, затвердили 

заочний вирок у вигляді семи років 

позбавлення волі. 

 

Засудженого в Криму у «справі Свідків 

Єгови» етапували в російську колонію 

Засуджений на 6,5 років позбавлення волі 

фігурант «справи Свідків Єгови» Віктор 
Сташевський етапований у Росію, в 

м.Хадиженськ Краснодарського краю. 

 

 

Активісту Смедляєву присудили 

максимальний штраф за «мітинг» біля ФСБ 

у Крим 

В окупованому Криму голову ЦВК Курултаю 

кримських татар Заїра Смедляєва оштрафували 
на 30 тисяч рублів (понад 11 тис. грн) за 

стихійне зібрання біля будівлі ФСБ 4 вересня. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316800-u-krimu-dzelalova-pomistili-v-specblok-i-postavili-na-oblik-ak-shilnogo-do-terorizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316800-u-krimu-dzelalova-pomistili-v-specblok-i-postavili-na-oblik-ak-shilnogo-do-terorizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316800-u-krimu-dzelalova-pomistili-v-specblok-i-postavili-na-oblik-ak-shilnogo-do-terorizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316800-u-krimu-dzelalova-pomistili-v-specblok-i-postavili-na-oblik-ak-shilnogo-do-terorizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3317058-krimskij-sud-zalisiv-u-sili-virok-bekirovu-7-rokiv-za-gratami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3317058-krimskij-sud-zalisiv-u-sili-virok-bekirovu-7-rokiv-za-gratami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316823-zasudzenogo-v-krimu-u-spravi-svidkiv-egovi-etapuvali-v-rosijsku-koloniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316823-zasudzenogo-v-krimu-u-spravi-svidkiv-egovi-etapuvali-v-rosijsku-koloniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316926-aktivistu-smedlaevu-prisudili-maksimalnij-straf-za-miting-bila-fsb-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316926-aktivistu-smedlaevu-prisudili-maksimalnij-straf-za-miting-bila-fsb-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316926-aktivistu-smedlaevu-prisudili-maksimalnij-straf-za-miting-bila-fsb-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316926-aktivistu-smedlaevu-prisudili-maksimalnij-straf-za-miting-bila-fsb-u-krimu.html


 

Окупанти залишили в силі вирок 

кримчанину Яцкіну - 11 років 

В окупованому Криму пройшло виїзне 
засідання Третього апеляційного суду 

загальної юрисдикції, на якому вирок стосовно 

політв'язня Івана Яцкіна - 11 років позбавлення 

волі в колонії суворого режиму - залишили в 

силі.

 

 

У в’язницях та колоніях ОРДЛО утримують 

30 жінок – Денісова 

У колоніях та СІЗО на тимчасово окупованих 

територіях Донецької та Луганської областей 

насильно утримують 30 жінок. 

 

В Україні цьогоріч зафіксували 126 

випадків порушення прав журналістів – ІМІ 

Інститут масової інформації цього року 
зафіксував в Україні 126 випадків порушення 

прав журналістів.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Слідство перевіряє версію умисного 

вбивства Чорновола – Офіс генпрокурора 

Слідство у справі щодо загибелі політика і 

дисидента В’ячеслава Чорновола триває. 

Версія про умисне вбивство перевіряється. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316976-okupanti-zalisili-v-sili-virok-krimcaninu-ackinu-11-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3316976-okupanti-zalisili-v-sili-virok-krimcaninu-ackinu-11-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317081-u-vaznicah-ta-koloniah-ordlo-utrimuut-30-zinok-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317081-u-vaznicah-ta-koloniah-ordlo-utrimuut-30-zinok-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316930-v-ukraini-cogoric-zafiksuvali-126-vipadkiv-porusenna-prav-zurnalistiv-imi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316930-v-ukraini-cogoric-zafiksuvali-126-vipadkiv-porusenna-prav-zurnalistiv-imi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316691-slidstvo-perevirae-versiu-umisnogo-vbivstva-cornovola-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316691-slidstvo-perevirae-versiu-umisnogo-vbivstva-cornovola-ofis-genprokurora.html


 

У Польщі внаслідок зіткнення 

мікроавтобуса з вантажівкою загинули двоє 

українців 

У результаті ДТП, що сталася у середу в 

населеному пункті Нємглови Лодзького 

воєводства у центрі Польщі, загинуло четверо 

осіб, зокрема двоє громадян України – 

чоловіки віком 37 та 39 років. 

 

В Україні викрили російську «ферму», яка 

створила 50-тисячну «армію ботів» ФОТО, 
ВІДЕО 

Служба безпеки України припинила діяльність 

ботоферми, через яку створювали акаунти для 

поширення замовних матеріалів із Російської 

Федерації.

 

В Одесі судитимуть чоловіка за розбещення 

10 неповнолітніх дівчат 

В Одесі судитимуть чоловіка за розбещення та 

зґвалтування 10 неповнолітніх дівчат.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Кирилично-латиничні батли довжиною в 

епохи, або Чому абетка – теж зброя 

Тема переходу України з кирилиці на 

латиницю ледве не вічна і підходити до неї 

треба відповідально, спираючись не лише на 

свіжі емоції, але й на призабуті факти 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316724-u-polsi-vnaslidok-zitknenna-mikroavtobusa-z-vantazivkou-zaginuli-dvoe-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316724-u-polsi-vnaslidok-zitknenna-mikroavtobusa-z-vantazivkou-zaginuli-dvoe-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316724-u-polsi-vnaslidok-zitknenna-mikroavtobusa-z-vantazivkou-zaginuli-dvoe-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316724-u-polsi-vnaslidok-zitknenna-mikroavtobusa-z-vantazivkou-zaginuli-dvoe-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316713-v-ukraini-vikrili-rosijsku-fermu-aka-stvorila-50tisacnu-armiu-botiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316713-v-ukraini-vikrili-rosijsku-fermu-aka-stvorila-50tisacnu-armiu-botiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316713-v-ukraini-vikrili-rosijsku-fermu-aka-stvorila-50tisacnu-armiu-botiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316713-v-ukraini-vikrili-rosijsku-fermu-aka-stvorila-50tisacnu-armiu-botiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316746-v-odesi-suditimut-colovika-za-rozbesenna-10-nepovnolitnih-divcat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316746-v-odesi-suditimut-colovika-za-rozbesenna-10-nepovnolitnih-divcat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316967-kirilicnolatinicni-batli-dovzinou-v-epohi-abo-comu-abetka-tez-zbroa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316967-kirilicnolatinicni-batli-dovzinou-v-epohi-abo-comu-abetka-tez-zbroa.html


 

Хто мріє про війну? 

Росіян дратує саме існування України та 

українців, аж до бажання знищити

 

 

Голосування в Думу як форма окупації 

Пропагандисти путінської партії 

розпоряджаються в ОРДЛО, як у себе вдома, 

навіть не маскуючись перед світовою 

спільнотою 

 

Коровай, що заслужив звання експоната 

У гостях у Сахновщинських господинь смачної 

випічки

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Черкасах батьки народжених у День міста 

малюків отримають сертифікат на ₴10 

тисяч 

На сертифікати виділять із міського бюджету 

150 тис. грн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3316873-hto-mrie-pro-vijnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3316873-hto-mrie-pro-vijnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316846-golosuvanna-v-dumu-ak-forma-okupacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3316846-golosuvanna-v-dumu-ak-forma-okupacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316266-korovaj-so-zasluziv-zvanna-eksponata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316266-korovaj-so-zasluziv-zvanna-eksponata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3316773-u-cerkasah-batki-narodzenih-u-den-mista-malukiv-otrimaut-sertifikat-na-10-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3316773-u-cerkasah-batki-narodzenih-u-den-mista-malukiv-otrimaut-sertifikat-na-10-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3316773-u-cerkasah-batki-narodzenih-u-den-mista-malukiv-otrimaut-sertifikat-na-10-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3316773-u-cerkasah-batki-narodzenih-u-den-mista-malukiv-otrimaut-sertifikat-na-10-tisac.html


 

Одеський музей тимчасово очолила 

Олександра Ковальчук, яка була 

заступницею Ройтбурда 

Депутатка Одеської міськради Олександра 

Ковальчук, яка донедавна працювала 

заступницею директора Одеського художнього 

музею з розвитку,

 

 

Морські «заповідники» в Антарктиді: до 

проєкту ЄС може долучитися Україна 

Єврокомісар з питань довкілля, океанів та 
рибальства Віргініюс Сінкевічюс обговорив із 

міністром захисту довкілля та природних 

ресурсів України

 

 

Україна посідає 27 місце у вересневому 

рейтингу ФІФА 

ФІФА опублікувала вересневий рейтинг 

національних збірних.  

 

У Луцьку запровадили карантин через 

метелика-шкідника й амброзію 

У Луцьку з 16 вересня запроваджено 

карантинний режим у зв’язку з виявленням на 
території міста шкідливих амброзії 

полинолистої та американського білого 

метелика. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3316559-odeskij-hudoznij-muzej-timcasovo-ocolila-oleksandra-kovalcuk-aka-bula-zastupniceu-rojtburda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3316559-odeskij-hudoznij-muzej-timcasovo-ocolila-oleksandra-kovalcuk-aka-bula-zastupniceu-rojtburda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3316559-odeskij-hudoznij-muzej-timcasovo-ocolila-oleksandra-kovalcuk-aka-bula-zastupniceu-rojtburda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3316559-odeskij-hudoznij-muzej-timcasovo-ocolila-oleksandra-kovalcuk-aka-bula-zastupniceu-rojtburda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316771-morski-zapovidniki-v-antarktidi-do-proektu-es-moze-dolucitisa-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316771-morski-zapovidniki-v-antarktidi-do-proektu-es-moze-dolucitisa-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3316699-zbirna-ukraini-posidae-27-misce-u-veresnevomu-rejtingu-fifa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3316699-zbirna-ukraini-posidae-27-misce-u-veresnevomu-rejtingu-fifa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316887-u-lucku-zaprovadili-karantin-cerez-metelikaskidnika-j-ambroziu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3316887-u-lucku-zaprovadili-karantin-cerez-metelikaskidnika-j-ambroziu.html


 

МКІП і ДАРТ опрацьовують варіант 

річкового туру з Києва до Чорнобиля – 

Ткаченко 

Міністерство культури та інформаційної 

політики спільно з Державним агентством 

розвитку туризму опрацьовують варіант 

річкового туристичного маршруту з Києва до 

Чорнобиля.

 

 

У столиці на вихідних відбудеться 

півмарафон – які вулиці перекриють 

У столиці 18-19 вересня обмежать рух 
транспорту за маршрутом 11-го Київського 

півмарафону-2021.

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3316659-mkip-i-dart-opracovuut-variant-rickovogo-turu-z-kieva-do-cornobila-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3316659-mkip-i-dart-opracovuut-variant-rickovogo-turu-z-kieva-do-cornobila-tkacenko.html
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