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ТОП 

 

Держдеп закликає Раду суддів України 

прискорити реформу ЗАЯВА  

Державний департамент США закликав 

Україну імплементувати судову реформу та 

прискорити процес формування Вищої ради 

правосуддя.

 

 

Світовий банк припиняє публікацію 

рейтингу Doing Business 

Керівництво Групи Світового банку оголосило 

про припинення публікацій щорічної 

рейтингової доповіді Doing Business, в якій 

оцінювалися умови для 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317125-derzdep-zaklikae-radu-suddiv-ukraini-priskoriti-sudovu-reformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317125-derzdep-zaklikae-radu-suddiv-ukraini-priskoriti-sudovu-reformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317083-svitovij-bank-pripinae-publikaciu-rejtingu-doing-business.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317083-svitovij-bank-pripinae-publikaciu-rejtingu-doing-business.html


 

В аеропортах ОАЕ носіїв коронавірусу 

«винюхують» собаки 

В аеропортах Об’єднаних Арабських Еміратів 
працюють 38 службових собак, які здатні 

виявити людей, інфікованих коронавірусом, з 

точністю 98,2%. 

 

У світі зафіксували 227,8 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 17 вересня зафіксували 

227 837 899 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Мер Нью-Йорка потролив постпреда Росії в 

ООН з приводу вакцинації 

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо дошкульно 

прокоментував заяву постійного представника 
Росії в ООН Василя Небензі, якого обурила 

вимога пред‘являти підтвердження вакцинації 

на вході до штаб-квартири ООН.  

 

 

Давоський форум-2022 відбудеться в очному 

форматі 

Протягом 17-21 січня 2022 року на 

швейцарському гірському курорті Давосі 

відбудеться Всесвітній економічний форум.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3317148-v-aeroportah-oae-nosiiv-koronavirusu-vinuhuut-sobaki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3317148-v-aeroportah-oae-nosiiv-koronavirusu-vinuhuut-sobaki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3317154-u-sviti-zafiksuvali-2278-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3317154-u-sviti-zafiksuvali-2278-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3317142-mer-nujorka-potroliv-postpreda-rosii-v-oon-z-privodu-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3317142-mer-nujorka-potroliv-postpreda-rosii-v-oon-z-privodu-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3317121-davoskij-forum2022-vidbudetsa-v-ocnomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3317121-davoskij-forum2022-vidbudetsa-v-ocnomu-formati.html


 

Росія заблокувала проведення наради ОБСЄ 

у Варшаві 

Cполучені Штати закликають Росію 
припинити блокувати проведення Щорічної 

наради ОБСЄ з огляду імплементації 

зобов'язань держав-учасниць у людському 

вимірі (HDIM), початок якої був запланований 

на 27 вересня у Варшаві.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна в ООН: Росія зосередила біля 

наших кордонів майже 110 тисяч військових 

Україна закликала Росію припинити поставки 

озброєнь на окуповані території. 

 

Жителі ОРДЛО розчаровані позицією Росії, і 

Україна має цим скористатися - експерт 

Жителі окремих районів Донецької та 

Луганської областей за сім років окупації та 
невизнання з боку Росії розчарувалися в її 

позиції, тож Україна має

 

 

Глава ОБСЄ прокоментувала рішення Росії 

закрити місію на кордоні 

Глава МЗС Швеції Анн Лінде, яка очолює 
ОБСЄ, висловила жаль з приводу того, що 

через позицію Москви не вдалося продовжити 

місію спостерігачів на

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3317089-rosia-zablokuvala-provedenna-naradi-obse-u-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3317089-rosia-zablokuvala-provedenna-naradi-obse-u-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317091-ukraina-v-oon-rosia-zoseredila-bila-nasih-kordoniv-majze-110-tisac-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317091-ukraina-v-oon-rosia-zoseredila-bila-nasih-kordoniv-majze-110-tisac-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317138-ziteli-ordlo-rozcarovani-pozicieu-rosii-i-ukraina-mae-cim-skoristatisa-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317138-ziteli-ordlo-rozcarovani-pozicieu-rosii-i-ukraina-mae-cim-skoristatisa-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317134-glava-obse-prokomentuvala-risenna-rosii-zakriti-misiu-na-kordoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317134-glava-obse-prokomentuvala-risenna-rosii-zakriti-misiu-na-kordoni.html


 

Присутність ОБСЄ на кордоні передбачена 

Мінськими угодами - постпред ЄС 

Мінські домовленості передбачають 
відновлення Україною повного контролю над 

усім своїм міжнародно визнаним кордоном.

 

УКРАЇНА 

 

«Слуги народу» можуть висунути на 

довиборах у Раду голову Херсонської ОДА 

Кандидатом у народні депутати від партії 
"Слуга народу" у 184-му виборчому окрузі, що 

на Херсонщині, може стати голова обласної 

державної адміністрації  

 

 

МінТОТ установило виплати 72 українцям, 

яких Росія незаконно позбавила волі 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій установило виплати 72 
українцям, незаконно позбавленим волі 

Російською Федерацією. 

 

У Держбюро розслідувань назвали регіони, 

де беруть найбільше хабарів ІНФОГРАФІКА 

За 8 місяців поточного року Державне бюро 

розслідувань задокументувало отримання 

неправомірної вигоди посадовими особами на 

загальну суму 20,8 млн гривень. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317111-prisutnist-obse-na-kordoni-peredbacena-minskimi-ugodami-postpred-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317111-prisutnist-obse-na-kordoni-peredbacena-minskimi-ugodami-postpred-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317130-slugi-narodu-mozut-visunuti-na-doviborah-u-radu-golovu-hersonskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317130-slugi-narodu-mozut-visunuti-na-doviborah-u-radu-golovu-hersonskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317118-mintot-ustanovilo-viplati-72-ukraincam-akih-rf-nezakonno-pozbavila-voli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317118-mintot-ustanovilo-viplati-72-ukraincam-akih-rf-nezakonno-pozbavila-voli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3317136-u-derzburo-rozsliduvan-nazvali-regioni-de-berut-najbilse-habariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3317136-u-derzburo-rozsliduvan-nazvali-regioni-de-berut-najbilse-habariv.html


 

Рекордні ціни на газ у Європі не 

позначаться на українцях - Герус 

Завдяки річним контрактам на постачання газу, 
запровадженим у нашій країні, рекордні ціни 

на "блакитне паливо" в Європі не позначаться 

на українцях. 

 

На Закарпатті у схроні знайшли десятки 

гранат 

У Закарпатській області працівники СБУ 

виявили схованку з боєприпасами та 

вибухівкою. 

 

Нацбанк знизив гривню до 26,67 

Національний банк України на п'ятницю, 17 
вересня, послабив офіційний курс гривні на 2 

копійки - до 26,6672 грн за долар.

 

 

В Україні - 6 624 нові випадки коронавірусу 

За добу 16 вересня в Україні зафіксовано 6 624 

нові випадки коронавірусної хвороби COVID-

19.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317109-rekordni-cini-na-gaz-u-evropi-ne-poznacatsa-na-ukraincah-gerus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317109-rekordni-cini-na-gaz-u-evropi-ne-poznacatsa-na-ukraincah-gerus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3317150-na-zakarpatti-u-shroni-znajsli-desatki-granat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3317150-na-zakarpatti-u-shroni-znajsli-desatki-granat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317158-nacbank-zniziv-grivnu-do-2667.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317158-nacbank-zniziv-grivnu-do-2667.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317160-v-ukraini-6-624-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317160-v-ukraini-6-624-novi-vipadki-koronavirusu.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби вісім разів зривали 

«тишу» в зоні ООС 

Протягом минулої доби, 16 вересня, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано 8 порушень режиму припинення 

вогню.

 

 

Кількість порушень «тиші» на сході 

України у вересні зросла на 30% - ОБСЄ 

Протягом перших двох тижнів вересня на сході 
України фіксувалося в середньому 273 

порушення режиму припинення вогню за день 

- на 30% більше, ніж у серпні.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 вересня: народний календар і 

астровісник 

Зірки радять присвятити час самоосвіті та 

творчості 

 

 

У Таїланді маленька громадянка України 

отримала свою першу вишиванку 

Маленька громадянка України у рамках 
традиційної акції #НародженіуВишиванці 

отримала в Посольстві України в Королівстві 

Таїланд українську вишивану сорочку та 

документ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317152-okupanti-minuloi-dobi-visim-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317152-okupanti-minuloi-dobi-visim-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317145-kilkist-porusen-tisi-na-shodi-ukraini-u-veresni-zrosla-na-30-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317145-kilkist-porusen-tisi-na-shodi-ukraini-u-veresni-zrosla-na-30-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3317127-17-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3317127-17-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3317157-u-tailandi-malenka-gromadanka-ukraini-otrimala-svou-persu-visivanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3317157-u-tailandi-malenka-gromadanka-ukraini-otrimala-svou-persu-visivanku.html


 

У Національній опері відбувся гала-концерт 

«Музична подяка лікарям» 

У Національному академічному театрі опери та 
балету України відбувся гала-концерт 

міжнародного проєкту «Музична подяка 

лікарям», він пройшов за підтримки НАНУ, 

Українського культурного фонду, ВООЗ та 

ЮНЕСКО.

 

 

Facebook посилює боротьбу з груповими 

атаками в мережі 

Компанія Facebook оголосила про заходи 
посилення протидії скоординованим групам, 

які порушують політику користування 

соцмережею. 

 

 

У Берліні відкрилися Академічні Дні 

України та виставка 

Дні України в Берліні та Бранденбурзі 

відкрилися 16 вересня в Берліні та сусідній з 

ним федеральній землі Бранденбург. 

 

17 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1939 році, виконуючи свою 

частину пакту Молотова-Ріббентропа, 

радянські війська почали окупацію Західної 

України
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3317112-u-nacionalnij-operi-vidbuvsa-galakoncert-muzicna-podaka-likaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3317112-u-nacionalnij-operi-vidbuvsa-galakoncert-muzicna-podaka-likaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3317146-facebook-posilue-borotbu-z-grupovimi-atakami-v-merezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3317146-facebook-posilue-borotbu-z-grupovimi-atakami-v-merezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3317156-u-berlini-vidkrilisa-akademicni-dni-ukraini-ta-vistavka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3317156-u-berlini-vidkrilisa-akademicni-dni-ukraini-ta-vistavka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316587-17-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316587-17-veresna-pamatni-dati.html

