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ТОП 

 

У МЗС відповіли на закиди Кремля про 

«агресивну риторику» Зеленського 

Російська Федерація продовжує маскувати за 

публічною риторикою небажання виконувати 

свої зобов’язання щодо втілення Мінських 

домовленостей та 

 

 

РНБО запровадила санкції проти 33 

кандидатів у депутати Держдуми РФ 

Рада національної безпеки і оборони ухвалила 
рішення про застосування персональних 

обмежувальних санкцій проти 33 кандидатів у 

депутати 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317397-u-mzs-vidpovili-na-zakidi-kremla-pro-agresivnu-ritoriku-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317397-u-mzs-vidpovili-na-zakidi-kremla-pro-agresivnu-ritoriku-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317687-rnbo-zaprovadila-sankcii-proti-33-kandidativ-u-deputati-derzdumi-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317687-rnbo-zaprovadila-sankcii-proti-33-kandidativ-u-deputati-derzdumi-rf.html


 

Сесія Генасамблеї ООН включила до 

порядку денного питання окупації України 

Генеральна асамблея ООН на засіданні 76-ї 
сесії проголосувала за включення до порядку 

денного питання «Ситуація на тимчасово 

окупованих територіях України», повідомляє 

власний кореспондент Укрінформу у Нью-

Йорку. 

 

«Обмінялися жартами щодо закону про 

олігархів»: Арахамія про розмову з 

Коломойським на футболі 

Голова фракції “Слуга народу” прокоментував 
оприлюднену в мережі світлину, на якій 

зафіксовано його розмову із бізнесменом 

Ігорем Коломойським під час футбольного 

матчу Ліги чемпіонів "Динамо-Бенфіка".

 

 

В Україні дозволили комбінувати вакцини 

Moderna та Pfizer 

Міністерство охорони здоров'я України 

дозволило комбінування вакцин Moderna та 

Comirnaty/Pfizer-BioNTech. 

 

В Іспанії туристка з України зірвалася у 

прірву, коли робила селфі – ЗМІ 

На іспанському курорті 26-річна туристка з 

України впала в море з перил поблизу 

популярної пам’ятки Кастель де Бенідорм, 

коли робила селфі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3317675-sesia-genasamblei-oon-vklucila-do-poradku-dennogo-pitanna-okupacii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3317675-sesia-genasamblei-oon-vklucila-do-poradku-dennogo-pitanna-okupacii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317501-obminalis-zartami-arahamia-pro-rozmovu-z-kolomojskim-na-futboli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317501-obminalis-zartami-arahamia-pro-rozmovu-z-kolomojskim-na-futboli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317501-obminalis-zartami-arahamia-pro-rozmovu-z-kolomojskim-na-futboli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317501-obminalis-zartami-arahamia-pro-rozmovu-z-kolomojskim-na-futboli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317423-v-ukraini-dozvolili-kombinuvati-vakcini-moderna-ta-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317423-v-ukraini-dozvolili-kombinuvati-vakcini-moderna-ta-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317437-v-ispanii-turistka-z-ukraini-zirvalasa-u-prirvu-koli-robila-selfi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317437-v-ispanii-turistka-z-ukraini-zirvalasa-u-prirvu-koli-robila-selfi-zmi.html


 

Вибух у Дніпрі, київський кит і 

«виноградний» забіг ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Конгрес США обговорює збільшення 

військової допомоги Україні 

Конгрес США запропонував збільшити розмір 

військової допомоги на оборону України на 50 

млн. дол.

 

 

Заступник міністра оборони зустрівся з 

делегацією США 

Заступник міністра оборони України 

Олександр Носов обговорив із делегацією 

Сполучених Штатів Америки співробітництво 

у галузі військово-технічної політики.

 

 

«Об’єднані зусилля - 2021»: РНБО 

дозволила участь іноземних військових 

Члени Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) 

проголосували за допуск міжнародних 

партнерів на територію України для участі в 

стратегічних

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317546-vibuh-u-dnipri-kiivskij-kit-i-vinogradnij-zabig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317546-vibuh-u-dnipri-kiivskij-kit-i-vinogradnij-zabig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317229-kongres-ssa-obgovorue-zbilsenna-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317229-kongres-ssa-obgovorue-zbilsenna-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317569-zastupnik-ministra-oboroni-zustrivsa-z-delegacieu-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317569-zastupnik-ministra-oboroni-zustrivsa-z-delegacieu-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317707-obednani-zusilla-2021-rnbo-dozvolila-ucast-inozemnih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317707-obednani-zusilla-2021-rnbo-dozvolila-ucast-inozemnih-vijskovih.html


 

Зеленський знову їде до США - на 

Генеральну асамблею ООН 

Президент України Володимир Зеленський 
візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, де 

виступить із промовою. 

 

Україна очікує рішення Міжнародного 

морського трибуналу у «справі моряків» - 

ДБР 

Україна уважно стежить за процесом у 
Міжнародному трибуналі ООН з морського 

права проти Росії стосовно проходу кораблів 

ВМС України через Керченську протоку та 

очікує його рішення.

 

 

СКУ засудив проведення виборів до 

Держдуми РФ на окупованих українських 

територіях 

Світовий конґрес українців (СКУ) засудив 
вибори до Державної думи Російської 

Федерації, які російська влада проводить з 17 

по 19 вересня на окупованій Росією частині 
українського Донбасу та в окупованому 

Криму.

 

 

Євроінтеграцію підтримують 56% 

українців, вступ до НАТО – 51% 
ОПИТУВАННЯ  

56% громадян України наразі підтримують 

економічну інтеграцію України з 

Європейським Союзом.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317701-zelenskij-znovu-ide-do-ssa-na-generalnu-asambleu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317701-zelenskij-znovu-ide-do-ssa-na-generalnu-asambleu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317358-ukraina-ocikue-risenna-miznarodnogo-morskogo-tribunalu-u-spravi-morakiv-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317358-ukraina-ocikue-risenna-miznarodnogo-morskogo-tribunalu-u-spravi-morakiv-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317358-ukraina-ocikue-risenna-miznarodnogo-morskogo-tribunalu-u-spravi-morakiv-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317358-ukraina-ocikue-risenna-miznarodnogo-morskogo-tribunalu-u-spravi-morakiv-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3317618-sku-zasudiv-provedenna-viboriv-do-derzdumi-rf-na-okupovanih-ukrainskih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3317618-sku-zasudiv-provedenna-viboriv-do-derzdumi-rf-na-okupovanih-ukrainskih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3317618-sku-zasudiv-provedenna-viboriv-do-derzdumi-rf-na-okupovanih-ukrainskih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3317618-sku-zasudiv-provedenna-viboriv-do-derzdumi-rf-na-okupovanih-ukrainskih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317657-evrointegraciu-pidtrimuut-56-ukrainciv-vstup-do-nato-51.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317657-evrointegraciu-pidtrimuut-56-ukrainciv-vstup-do-nato-51.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317657-evrointegraciu-pidtrimuut-56-ukrainciv-vstup-do-nato-51.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317657-evrointegraciu-pidtrimuut-56-ukrainciv-vstup-do-nato-51.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні чверть реанімаційних ліжок 

зайняті хворими на COVID-19 

В українських лікарнях 27% реанімаційних 
ліжок зайняті хворими на COVID-19. 

Навантаження на систему охорони здоров’я 

залишається контрольованим. 

 

 

Україна отримала обладнання, яке 

дозволить виявляти нові мутації вірусів 

Центр громадського здоров’я України (ЦГЗ) 

отримав обладнання для секвенування, яке 
дозволить виявляти нові мутації вірусів, до 

цього Україна відправляла зразки біоматеріалу 

на секвенування до інших країн. 

 

 

Пів року боротьби з СOVID-19 обійшлося у 

понад 11 мільярдів – що показав аудит 

Рахункової палати 

Рахункова палата в ході проведення аудиту 

використання коштів, спрямованих на 
боротьбу з коронавірусом, встановила, що за 

перше півріччя 2020 року з місцевих бюджетів 

і державного витратили загалом 1,1 млрд грн, і 

не завжди ефективно. 

 

«Мені написали 100 жінок»: мер 

Франківська спростував міф про вплив 

вакцинації на шанс завагітніти 

Івано-Франківський міський голова Руслан 

Марцінків отримав більше сотні повідомлень 

від жінок, які завагітніли після вакцинації 

проти коронавірусу. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317505-v-ukraini-cvert-reanimacijnih-lizok-zajnati-hvorimi-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317505-v-ukraini-cvert-reanimacijnih-lizok-zajnati-hvorimi-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317671-ukraina-otrimala-obladnanna-ake-dozvolit-viavlati-novi-mutacii-virusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317671-ukraina-otrimala-obladnanna-ake-dozvolit-viavlati-novi-mutacii-virusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317655-piv-roku-borotbi-z-sovid19-obijslosa-u-ponad-11-milardiv-so-pokazav-audit-rahunkovoi-palati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317655-piv-roku-borotbi-z-sovid19-obijslosa-u-ponad-11-milardiv-so-pokazav-audit-rahunkovoi-palati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317655-piv-roku-borotbi-z-sovid19-obijslosa-u-ponad-11-milardiv-so-pokazav-audit-rahunkovoi-palati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317655-piv-roku-borotbi-z-sovid19-obijslosa-u-ponad-11-milardiv-so-pokazav-audit-rahunkovoi-palati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3317265-100-tisac-za-vagitnist-pisla-vakcinacii-mer-frankivska-vze-otrimav-ponad-sotnu-zaavok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3317265-100-tisac-za-vagitnist-pisla-vakcinacii-mer-frankivska-vze-otrimav-ponad-sotnu-zaavok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3317265-100-tisac-za-vagitnist-pisla-vakcinacii-mer-frankivska-vze-otrimav-ponad-sotnu-zaavok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3317265-100-tisac-za-vagitnist-pisla-vakcinacii-mer-frankivska-vze-otrimav-ponad-sotnu-zaavok.html


УКРАЇНА 

 

РНБО запустила систему моніторингу 

олігархів 

Рада національної безпеки і оборони запустила 

систему моніторингу олігархів. 

 

Обрання членів ВРП: Верховний Суд 

переніс на 8 жовтня питання про звернення 

до КСУ 

Пленум Верховного Суду переніс на 8 жовтня 

розгляд питання про звернення до 
Конституційного Суду щодо перевірки 

відповідності Конституції норм закону про 

порядок обрання і призначення членів Вищої 

ради правосуддя. 

 

ЦВК зареєструвала Сущенка та ще трьох 

кандидатів на довибори в Раду 

Центральна виборча комісія зареєструвала 

чотирьох кандидатів у народні депутати на 
проміжних виборах народних депутатів 31 

жовтня 2021 року. 

 

Уряд звільнив Фоменко з посади заступниці 

міністра культури 

Кабінет Міністрів звільнив Світлану Фоменко 

з посади заступника міністра культури та 

інформаційної політики з питань європейської 

інтеграції.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317699-rnbo-zapustila-sistemu-monitoringu-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317699-rnbo-zapustila-sistemu-monitoringu-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317477-obranna-cleniv-vrp-verhovnij-sud-perenis-na-8-zovtna-pitanna-pro-zvernenna-do-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317477-obranna-cleniv-vrp-verhovnij-sud-perenis-na-8-zovtna-pitanna-pro-zvernenna-do-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317477-obranna-cleniv-vrp-verhovnij-sud-perenis-na-8-zovtna-pitanna-pro-zvernenna-do-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317477-obranna-cleniv-vrp-verhovnij-sud-perenis-na-8-zovtna-pitanna-pro-zvernenna-do-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317631-cvk-zareestruvala-susenka-ta-se-troh-kandidativ-na-dovibori-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317631-cvk-zareestruvala-susenka-ta-se-troh-kandidativ-na-dovibori-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317464-urad-zvilniv-fomenko-z-posadi-zastupnici-ministra-kulturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317464-urad-zvilniv-fomenko-z-posadi-zastupnici-ministra-kulturi.html


 

Потураєв пропонує позбавляти акредитації 

парламентських кореспондентів, які рік не 

ходили у Раду 

Голова Комітету Верховної Ради з питань 

гуманітарної та інформаційної політики, 

народний депутат від парламентської фракції 

“Слуга народу” 

 

 

В Україні починають тестувати Єдиний 

державний реєстр ветеранів 

Міністерство у справах ветеранів України 
розпочинає тестування Єдиного державного 

реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) та 

Електронного кабінету ветерана, повноцінний 
запуск яких планується здійснити до кінця 

2021 року. 

 

 

Українці найменше схвалюють діяльність 

Ради, уряду та судів ОПИТУВАННЯ  

Українці найменше схвалюють діяльність 

Верховної Ради, Кабінету Міністрів та судів. 

 

Окупанти під час тренувань обстріляли село 

Іллірія і пошкодили храм – розвідка 

Російські окупаційні війська під час 

проведення тренувань зі стрільби та 

управління вогнем з артилерійськими 

підрозділами пошкодили цивільні будівлі

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317609-poturaev-proponue-pozbavlati-akreditacii-parlamentskih-korespondentiv-aki-rik-ne-hodili-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317609-poturaev-proponue-pozbavlati-akreditacii-parlamentskih-korespondentiv-aki-rik-ne-hodili-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317609-poturaev-proponue-pozbavlati-akreditacii-parlamentskih-korespondentiv-aki-rik-ne-hodili-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317609-poturaev-proponue-pozbavlati-akreditacii-parlamentskih-korespondentiv-aki-rik-ne-hodili-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317551-v-ukraini-pocinaut-testuvati-edinij-derzavnij-reestr-veteraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317551-v-ukraini-pocinaut-testuvati-edinij-derzavnij-reestr-veteraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317692-ukrainci-najmense-shvaluut-dialnist-radi-uradu-ta-sudiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317692-ukrainci-najmense-shvaluut-dialnist-radi-uradu-ta-sudiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317659-okupanti-pid-cas-trenuvan-obstrilali-selo-illiria-i-poskodili-hram-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317659-okupanti-pid-cas-trenuvan-obstrilali-selo-illiria-i-poskodili-hram-rozvidka.html


ЕКОНОМІКА 

 

Радбез підтримав рішення про збільшення 

оборонного бюджету України до 5,95% від 

ВВП 

Рада національної безпеки і оборони України 

(РНБО) проголосувала за збільшення 

оборонного бюджету країни у 2022 році з 

5,93% до 5,95% від ВВП. 

 

Закон про продаж будинків разом із 

земельними ділянками пішов на підпис 

Президенту 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

одночасного переходу прав на 

 

На Банковій обговорили перспективи 

оборонної співпраці з Канадою 

Заступник керівника Офісу Президента Роман 
Машовець обговорив з директором канадської 

програми PROTECT Майклом Маккарті 

питання щодо

 

 

У Київській школі економіки назвали 

«плюси» й «мінуси» проєкту бюджету-2022 

Законопроєкт про держбюджет-2022 має 

багато позитивів та водночас містить ризики, 

на які варто звернути увагу при його 

доопрацюванні в парламенті. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317694-radbez-pidtrimav-risenna-pro-zbilsenna-oboronnogo-budzetu-ukraini-na-2022-rik-do-595-vid-vvp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317694-radbez-pidtrimav-risenna-pro-zbilsenna-oboronnogo-budzetu-ukraini-na-2022-rik-do-595-vid-vvp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317694-radbez-pidtrimav-risenna-pro-zbilsenna-oboronnogo-budzetu-ukraini-na-2022-rik-do-595-vid-vvp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3317694-radbez-pidtrimav-risenna-pro-zbilsenna-oboronnogo-budzetu-ukraini-na-2022-rik-do-595-vid-vvp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317245-zakon-pro-prodaz-budinkiv-razom-iz-zemelnimi-dilankami-pisov-na-pidpis-prezidentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317245-zakon-pro-prodaz-budinkiv-razom-iz-zemelnimi-dilankami-pisov-na-pidpis-prezidentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317245-zakon-pro-prodaz-budinkiv-razom-iz-zemelnimi-dilankami-pisov-na-pidpis-prezidentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317245-zakon-pro-prodaz-budinkiv-razom-iz-zemelnimi-dilankami-pisov-na-pidpis-prezidentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317203-na-bankovij-obgovorili-perspektivi-oboronnoi-spivpraci-z-kanadou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317203-na-bankovij-obgovorili-perspektivi-oboronnoi-spivpraci-z-kanadou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317576-u-kiivskij-skoli-ekonomiki-nazvali-plusi-ta-minusi-proektu-budzetu2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317576-u-kiivskij-skoli-ekonomiki-nazvali-plusi-ta-minusi-proektu-budzetu2022.html


 

Рівень тіньової економіки за три роки має 

скоротитись на 25% - Мінекономіки 

Трирічний план заходів щодо зменшення 
тінізації економіки до 25% буде розроблений 

вже найближчим часом, над ним уже працює 

потужна команда з 

 

 

Україна та Азербайджан домовилися про 

збільшення квоти дозволів на вантажні 

автоперевезення 

За результатами засідання українсько-
азербайджанської змішаної комісії з питань 

міжнародних автомобільних перевезень 

Азербайджан надасть 

 

 

Рада вже на початку жовтня може 

впровадити гарантії походження біометану 

Верховна Рада вже на початку жовтня може 

підтримати законопроєкт, який передбачає 

визначення терміну “біометан” та 

впровадження гарантій його походження.

 

 

Ryanair планує експансію на українському 

ринку 

Гендиректор авіакомпанії Ryanair Майкл 
О'Лірі заявив, що ірландський лоукостер 

планує значне розширення своєї присутності 

на українському ринку.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317434-riven-tinovoi-ekonomiki-za-tri-roki-mae-skorotitis-na-25-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317434-riven-tinovoi-ekonomiki-za-tri-roki-mae-skorotitis-na-25-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317534-ukraina-ta-azerbajdzan-domovilisa-pro-zbilsenna-kvoti-dozvoliv-na-vantazni-avtoperevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317534-ukraina-ta-azerbajdzan-domovilisa-pro-zbilsenna-kvoti-dozvoliv-na-vantazni-avtoperevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317534-ukraina-ta-azerbajdzan-domovilisa-pro-zbilsenna-kvoti-dozvoliv-na-vantazni-avtoperevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317534-ukraina-ta-azerbajdzan-domovilisa-pro-zbilsenna-kvoti-dozvoliv-na-vantazni-avtoperevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317440-rada-vze-na-pocatku-zovtna-moze-vprovaditi-garantii-pohodzenna-biometanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317440-rada-vze-na-pocatku-zovtna-moze-vprovaditi-garantii-pohodzenna-biometanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317584-ryanair-planue-ekspansiu-na-ukrainskomu-rinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317584-ryanair-planue-ekspansiu-na-ukrainskomu-rinku.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Лапутіна зустрілася з головою 

Моніторингової місії ООН із прав людини 

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна 
обговорила з головою Моніторингової місії 

ООН з прав людини в Україні Матільдою 

Богнер проблеми захисників-переселенців.

 

 

В окупованому Криму оштрафували 

журналіста за те, що стояв біля будівлі ФСБ 

У тимчасово окупованому Криму редактора 

кримськотатарської газети «Авдет» 
(Повернення) рішенням «суду» оштрафували 

за перебування 4 вересня біля будівлі ФСБ у 

Сімферополі. 

 

FreeViasna: у Києві - акція на підтримку 

ув’язнених білоруських правозахисників 

Представники правозахисних організацій 

України, зокрема Центру громадянських 

свобод, провели 17 вересня у Києві акцію 
солідарності з активістами Білоруського 

правозахисного центру “Весна”.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У «справі вагнерівців» немає доказів про 

проведення такої операції на території 

України – ДБР 

Слідство у «справі вагнерівців» не отримало 

підтвердження інформації про те, що на 

території України проводилась така операція.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317360-laputina-zustrilasa-z-golovou-monitoringovoi-misii-oon-iz-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317360-laputina-zustrilasa-z-golovou-monitoringovoi-misii-oon-iz-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3317612-v-okupovanomu-krimu-ostrafuvali-zurnalista-za-te-so-stoav-bila-budivli-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3317612-v-okupovanomu-krimu-ostrafuvali-zurnalista-za-te-so-stoav-bila-budivli-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317408-freeviasna-u-kievi-akcia-na-pidtrimku-uvaznenih-biloruskih-pravozahisnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317408-freeviasna-u-kievi-akcia-na-pidtrimku-uvaznenih-biloruskih-pravozahisnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317395-u-spravi-vagnerivciv-nemae-dokaziv-pro-provedenna-takoi-operacii-na-teritorii-ukraini-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317395-u-spravi-vagnerivciv-nemae-dokaziv-pro-provedenna-takoi-operacii-na-teritorii-ukraini-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317395-u-spravi-vagnerivciv-nemae-dokaziv-pro-provedenna-takoi-operacii-na-teritorii-ukraini-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317395-u-spravi-vagnerivciv-nemae-dokaziv-pro-provedenna-takoi-operacii-na-teritorii-ukraini-dbr.html


 

ДБР завершує слідство у ще одній справі 

відносно Тупицького 

Державне бюро розслідувань невдовзі 
завершить слідство у справі стосовно 

втручання в систему «Клієнт–Казначейство» 

відносно Олександра Тупицького, якого 

Верховний Суд поновив на посаді судді 

Конституційного суду.

 

 

ДТП з Трухіним: слідчі Держбюро досі не 

встановили, хто був за кермом 

Слідчі Державного бюро розслідувань ще не 
отримали матеріали з камер 

відеоспостереження, які б допомогли 

встановити, чи був народний депутат із 

 

Суд залишив міністра транспорту часів 

Януковича під цілодобовим домашнім 

арештом 

Київський апеляційний суд залишив під 
цілодобовим домашнім арештом колишнього 

міністра транспорту та зв’язку Р., 

підозрюваного у викраденні та катуванні 

керівника компанії "Нафтогазвидобування". 

 

У ДБР не виключають версію умисного 

вбивства судді Писанця 

Слідство перевіряє всі можливі версії смерті 

судді Печерського районного суду Києва 

Віталія Писанця.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317510-dbr-zaversue-slidstvo-u-se-odnij-spravi-vidnosno-tupickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317510-dbr-zaversue-slidstvo-u-se-odnij-spravi-vidnosno-tupickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317387-dtp-z-truhinim-slidci-derzburo-dosi-ne-vstanovili-hto-buv-za-kermom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317387-dtp-z-truhinim-slidci-derzburo-dosi-ne-vstanovili-hto-buv-za-kermom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317405-sud-zalisiv-ministra-transportu-casiv-anukovica-pid-cilodobovim-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317405-sud-zalisiv-ministra-transportu-casiv-anukovica-pid-cilodobovim-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317405-sud-zalisiv-ministra-transportu-casiv-anukovica-pid-cilodobovim-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317405-sud-zalisiv-ministra-transportu-casiv-anukovica-pid-cilodobovim-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317350-u-dbr-ne-viklucaut-versiu-umisnogo-vbivstva-suddi-pisanca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317350-u-dbr-ne-viklucaut-versiu-umisnogo-vbivstva-suddi-pisanca.html


 

Затримання Чауса: ДБР допитує 

працівників Служби безпеки та НАБУ 

Державне бюро розслідувань допитує 
працівників Служби безпеки і Національного 

антикорупційного бюро у справі щодо 

можливого застосування сили під час 

затримання колишнього судді Дніпровського 

райсуду Миколи Чауса.

 

 

НАЗК запрошує для пояснень комуніста 

Симоненка 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції запрошує наступного тижня для 

надання пояснень 16 осіб, серед яких колишній 

урядовець і представники 4 партій.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Інфодемія: Як Кремль сприяє поширенню 

COVID-19 в Україні 

Агресор ніколи не обмежується танками – в 

інформаційному просторі теж війна 

 

Священник, який не любить свій народ, 

приречений на дуже провальну проповідь - 

Сергій Дмитрієв, священник, капелан  
ІНТЕРВ'Ю 

Фото священника Сергія Дмитрієва з 
бійцями, де він сидить за столом посередині, 

як на Тайній вечері, облетіло весь світ.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317473-zatrimanna-causa-dbr-dopitue-pracivnikiv-sluzbi-bezpeki-ta-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317473-zatrimanna-causa-dbr-dopitue-pracivnikiv-sluzbi-bezpeki-ta-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317603-nazk-zaprosue-dla-poasnen-komunista-simonenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3317603-nazk-zaprosue-dla-poasnen-komunista-simonenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317602-infodemia-ak-kreml-spriae-posirennu-covid19-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317602-infodemia-ak-kreml-spriae-posirennu-covid19-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316902-sergij-dmitriev-svasennik-kapelan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316902-sergij-dmitriev-svasennik-kapelan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316902-sergij-dmitriev-svasennik-kapelan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3316902-sergij-dmitriev-svasennik-kapelan.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

На BookForum у Львові назвали найкращі 

книги 2021 року СПИСОК 

У Львові у рамках BookForum відбулося 

урочисте нагородження Best Book Award 2021. 

 

Ткаченко про нью-йоркський Тиждень 

моди: український шоурум зацікавив 

рітейлерів 

Робота шоу-рум «Українського модного 
альянсу» на Тижні моди в Нью-Йорку 

підтверджує зацікавленість рітейлерів в 

продажі українських брендів. 

 

Столичні інспектори відсьогодні 

перевірятимуть температуру і відсутність 

шансону у маршрутках 

У Києві в п’ятницю, 17 вересня, почали 

працювати інспектори Комунальної служби 
перевезень, які контролюватимуть дотримання 

нових стандартів пасажирських перевезень на 

маршрутах міста.

 

 

Українці частіше дивляться YouTube, ніж 

телебачення ДОСЛІДЖЕННЯ  

Майже половина українців на сьогодні 

користується скопійованою музикою, тобто 
скачаною з будь-якого пристрою та ресурсу 

без оплати, а також частіше дивиться YouTube, 

ніж телебачення.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3317663-na-bookforum-u-lvovi-nazvali-najkrasi-knigi-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3317663-na-bookforum-u-lvovi-nazvali-najkrasi-knigi-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3317495-tkacenko-pro-nujorkskij-tizden-modi-ukrainskij-sourum-zacikaviv-ritejleriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3317495-tkacenko-pro-nujorkskij-tizden-modi-ukrainskij-sourum-zacikaviv-ritejleriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3317495-tkacenko-pro-nujorkskij-tizden-modi-ukrainskij-sourum-zacikaviv-ritejleriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3317495-tkacenko-pro-nujorkskij-tizden-modi-ukrainskij-sourum-zacikaviv-ritejleriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3317191-stolicni-inspektori-vidsogodni-pereviratimut-temperaturu-i-vidsutnist-sansonu-u-marsrutkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3317191-stolicni-inspektori-vidsogodni-pereviratimut-temperaturu-i-vidsutnist-sansonu-u-marsrutkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3317191-stolicni-inspektori-vidsogodni-pereviratimut-temperaturu-i-vidsutnist-sansonu-u-marsrutkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3317191-stolicni-inspektori-vidsogodni-pereviratimut-temperaturu-i-vidsutnist-sansonu-u-marsrutkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317432-ukrainci-castise-divlatsa-youtube-niz-telebacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3317432-ukrainci-castise-divlatsa-youtube-niz-telebacenna.html


 

Світлину юного Степана Бандери 

віднайшли на Тернопільщині 

Оригінальну весільну фотографію минулого 
століття, де зображеного юного Степана 

Бандеру, віднайшов краєзнавець з 

Тернопільщини.

 

 

П’ятий Запорізький кінофестиваль ZIFF 

оголосив конкурсну програму СПИСОК  

У п’ятницю, 17 вересня, розпочинає свою 

роботу 5-й Запорізький кінофестиваль ZIFF.

 

 

У Боярці супермаркет видає «паспорти» 

казкових персонажів дітям 

У Київській області з’явилась точка видачі 

 «паспортів» казкових персонажів  для дітей, 

які урочисто пообіцяють їсти корисну їжу. 

 

Класична музика має цілющий вплив на 

організм - маестро Кострицький 

Прослуховування класичних музичних творів з 

раннього дитинства та музична освіта згодом 

формують не лише творчий смак до музики, а 

й вибудовують внутрішній «стержень».

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3317597-svitlinu-unogo-stepana-banderi-vidnajsli-na-ternopilsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3317597-svitlinu-unogo-stepana-banderi-vidnajsli-na-ternopilsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3317522-patij-zaporizkij-kinofestival-ziff-ogolosiv-konkursnu-programu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3317522-patij-zaporizkij-kinofestival-ziff-ogolosiv-konkursnu-programu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3317574-u-boarci-supermarket-vidae-pasporti-kazkovih-personaziv-ditam.html
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