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ТОП 

 

ЄС ніколи не визнає російські вибори в 

окупованому Криму ЗАЯВА 

Євросоюз ніколи не визнаватиме результати 

російських виборів у Криму, який є територією 

України, і занепокоєний цілеспрямованими 

діями влади РФ, яка 

 

 

США не визнають російські «вибори» на 

окупованій частині України – Держдеп 
ЗАЯВА 

США назвали дії російської влади щодо 

проведення парламентських виборів такими, 
що суперечать міжнародним зобов’язанням РФ 

перед ОБСЄ, а також правам і свободам людей. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3318699-evrosouz-nikoli-ne-viznae-rosijski-vibori-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3318699-evrosouz-nikoli-ne-viznae-rosijski-vibori-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318925-ssa-ne-viznaut-rosijski-vibori-na-okupovanij-castini-ukraini-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318925-ssa-ne-viznaut-rosijski-vibori-na-okupovanij-castini-ukraini-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318925-ssa-ne-viznaut-rosijski-vibori-na-okupovanij-castini-ukraini-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318925-ssa-ne-viznaut-rosijski-vibori-na-okupovanij-castini-ukraini-derzdep.html


 

В Україні стартували міжнародні навчання 

Rapid Trident-2021 ФОТО 

На Львівщині розпочалися міжнародні 

навчання Rapid Trident-2021.

 

Зеленський увів у дію рішення РНБО про 

збільшення оборонного бюджету-2022 

Президент Володимир Зеленський увів у дію 

рішення РНБО «Про пропозиції до проєкту 
Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2022 рік» по

 

В Україні набули чинності нові карантинні 

обмеження ІНФОГРАФІКА 

В Україні набули чинності нові карантинні 

обмеження для запобігання поширенню 

COVID-19.

 

 

У Запоріжжі помер школяр, який пережив 

клінічну смерть на уроці 

У  Запоріжжі помер 14-річний школяр, який 

пережив клінічну смерть на уроці. Медики 

боролися за його життя майже три тижні.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3318731-v-ukraini-startuvali-miznarodni-navcanna-rapid-trident2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3318731-v-ukraini-startuvali-miznarodni-navcanna-rapid-trident2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3318861-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-zbilsenna-oboronnogo-budzetu2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3318861-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-zbilsenna-oboronnogo-budzetu2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318391-v-ukraini-nabuli-cinnosti-novi-karantinni-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318391-v-ukraini-nabuli-cinnosti-novi-karantinni-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3318389-u-zaporizzi-pomer-skolar-akij-pereziv-klinicnu-smert-na-uroci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3318389-u-zaporizzi-pomer-skolar-akij-pereziv-klinicnu-smert-na-uroci.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Боррель висловить Лаврову позицію ЄС 

щодо виборів у Держдуму під час 

Генасамблеї ООН 

Високий представник Євросоюзу Жозеп 

Боррель має намір зустрітися з міністром 

закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у 

межах Генеральної 

 

Зеленський у Штатах зустрінеться з 

генсеками ООН і НАТО - Кулеба 

Президент України Володимир Зеленський під 

час візиту до Сполучених Штатів Америки для 
участі в Генеральній асамблеї ООН 

зустрінеться з генеральними секретарями ООН 

та НАТО. 

 

Штайнмаєр приїде в Україну на роковини 

трагедії Бабиного Яру 

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер 

Штайнмаєр у жовтні відвідає Україну для 

участі у заходах до 80-х роковин трагедії 

Бабиного Яру. 

 

Через КПВВ без спостерігачів Росія зможе 

безконтрольно завозити в ОРДЛО зброю та 

техніку – Наєв 

У разі скасування моніторингової місії ОБСЕ 

на пунктах пропуску «Донецьк» і «Гуково» РФ 

отримає безпрецедентні можливості 
безконтрольного завезення на окуповані 

території озброєння та військової техніки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318859-borrel-vislovit-lavrovu-poziciu-es-sodo-viboriv-u-derzdumu-pid-cas-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318859-borrel-vislovit-lavrovu-poziciu-es-sodo-viboriv-u-derzdumu-pid-cas-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318859-borrel-vislovit-lavrovu-poziciu-es-sodo-viboriv-u-derzdumu-pid-cas-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318859-borrel-vislovit-lavrovu-poziciu-es-sodo-viboriv-u-derzdumu-pid-cas-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318478-zelenskij-u-statah-zustrinetsa-z-generalnimi-sekretarami-oon-i-nato-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318478-zelenskij-u-statah-zustrinetsa-z-generalnimi-sekretarami-oon-i-nato-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318776-stajnmaer-priide-v-ukrainu-na-rokovini-tragedii-babinogo-aru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318776-stajnmaer-priide-v-ukrainu-na-rokovini-tragedii-babinogo-aru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3318493-cerez-kpvv-bez-sposterigaciv-rosia-zmoze-bezkontrolno-zavoziti-v-ordlo-zbrou-ta-tehniku-naev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3318493-cerez-kpvv-bez-sposterigaciv-rosia-zmoze-bezkontrolno-zavoziti-v-ordlo-zbrou-ta-tehniku-naev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3318493-cerez-kpvv-bez-sposterigaciv-rosia-zmoze-bezkontrolno-zavoziti-v-ordlo-zbrou-ta-tehniku-naev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3318493-cerez-kpvv-bez-sposterigaciv-rosia-zmoze-bezkontrolno-zavoziti-v-ordlo-zbrou-ta-tehniku-naev.html


 

Призначили гендиректорку Офісу з питань 

євроінтеграції 

Секретаріат Кабінету Міністрів призначив 
Наталію Форсюк генеральним директором 

Урядового офісу координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

 

 

Росія почала масштабні навчання у 

Чорному морі - з авіацією ПВО 

Близько 20 кораблів і суден забезпечення 

Чорноморського флоту Росії вийшли в море з 
пунктів базування в окупованому Севастополі і 

Новоросійську для проведення навчань з 

виконанням ракетних та артилерійських 

стрільб. 

 

Швейцарія доправила на Донеччину та 

Луганщину 138 вантажівок гумдопомоги 

Швейцарія доправила понад 2 тис. тонн 

гуманітарної допомоги до Донецької та 

Луганської областей.

 

КОРОНАВІРУС 

 

«Жовтий» рівень можуть запровадити з 22 

вересня — нарада у Прем’єра 

Держкомісія з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 

у вівторок, 21 вересня, розгляне питання щодо 
встановлення з 22 вересня жовтого 

епідемічного рівня на всій території України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318891-priznacili-gendirektorku-ofisu-z-pitan-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318891-priznacili-gendirektorku-ofisu-z-pitan-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3318581-rosia-pocala-masstabni-navcanna-u-cornomu-mori-z-aviacieu-pvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3318581-rosia-pocala-masstabni-navcanna-u-cornomu-mori-z-aviacieu-pvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3318929-svejcaria-dopravila-na-doneccinu-ta-lugansinu-138-vantazivok-gumdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3318929-svejcaria-dopravila-na-doneccinu-ta-lugansinu-138-vantazivok-gumdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318665-zovtij-riven-mozut-zaprovaditi-z-22-veresna-narada-u-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318665-zovtij-riven-mozut-zaprovaditi-z-22-veresna-narada-u-premera.html


 

400 зразків на місяць: Центр здоров’я 

виявлятиме нові COVID-штами ФОТО 

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України 
з’явилося обладнання для секвенування 

(виявлення нових штамів) зразків SARS-CoV-

2.  

 

Кузін: 98% госпіталізованих із 

коронавірусом українців — невакциновані 

За останні три місяці 98,1% госпіталізованих із 

COVID-19 в Україні становлять громадяни, які 

не зробили щеплення проти коронавірусу.

 

 

Pfizer заявила про безпечність й 

ефективність COVID-вакцини для дітей 5-11 

років 

Компанія Pfizer заявила, що під час 
дослідження була встановлена дієвість та 

безпечність вакцини проти коронавірусу для 

дітей віком від 5 до 11 років.

 

 

У Сумах на 50% зросла захворюваність на 

COVID-19 

У Сумах за останній тиждень захворюваність 

на COVID-19 зросла на 50%. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318950-400-zrazkiv-na-misac-centr-zdorova-viavlatime-novi-covidstami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318950-400-zrazkiv-na-misac-centr-zdorova-viavlatime-novi-covidstami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318562-kuzin-98-gospitalizovanih-iz-koronavirusom-ukrainciv-nevakcinovani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318562-kuzin-98-gospitalizovanih-iz-koronavirusom-ukrainciv-nevakcinovani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318682-pfizer-zaavila-pro-bezpecnist-j-efektivnist-covidvakcini-dla-ditej-511-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318682-pfizer-zaavila-pro-bezpecnist-j-efektivnist-covidvakcini-dla-ditej-511-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318682-pfizer-zaavila-pro-bezpecnist-j-efektivnist-covidvakcini-dla-ditej-511-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318682-pfizer-zaavila-pro-bezpecnist-j-efektivnist-covidvakcini-dla-ditej-511-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3318907-u-sumah-na-50-zrosla-zahvoruvanist-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3318907-u-sumah-na-50-zrosla-zahvoruvanist-na-covid19.html


 

Шкарлет каже, що 19-річний студент помер 

не від вакцинації 

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, 
що смерть вакцинованованого у вересні 19-

річного студента Українського гуманітарного 

інституту сталася не через щеплення.

 

УКРАЇНА 

 

Рада у середу може розглянути постанову 

про засудження російських виборів в 

ОРДЛО і Криму 

Верховна Рада в середу, 23 вересня, може 

розглянути проєкт постанови про засудження 

проведення виборів до Державної Думи 
Російської Федерації на тимчасово окупованих 

територіях України. 

 

Рада може розглянути законопроєкт про 

олігархів у середу або четвер – Арахамія 

Верховна Рада може розглянути у другому 

читанні законопроєкт №5599 “Про запобігання 

загрозам національній безпеці, пов'язаним із 

надмірним впливом 

 

«Слуга народу» наразі не ініціюватиме 

відставку Разумкова — Корнієнко 

Народні депутати від парламентської фракції 

“Слуга народу” наразі не ініціюють процедуру 

відкликання Дмитра Разумкова з посади 

Голови Верховної Ради.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318708-skarlet-kaze-so-19ricnij-student-pomer-ne-vid-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318708-skarlet-kaze-so-19ricnij-student-pomer-ne-vid-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318655-rada-u-seredu-moze-rozglanuti-postanovu-pro-zasudzenna-rosijskih-viboriv-v-ordlo-i-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318655-rada-u-seredu-moze-rozglanuti-postanovu-pro-zasudzenna-rosijskih-viboriv-v-ordlo-i-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318655-rada-u-seredu-moze-rozglanuti-postanovu-pro-zasudzenna-rosijskih-viboriv-v-ordlo-i-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318655-rada-u-seredu-moze-rozglanuti-postanovu-pro-zasudzenna-rosijskih-viboriv-v-ordlo-i-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318961-rada-moze-rozglanuti-zakonoproekt-pro-oligarhiv-u-seredu-abo-cetver-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318961-rada-moze-rozglanuti-zakonoproekt-pro-oligarhiv-u-seredu-abo-cetver-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318609-sluga-narodu-narazi-ne-iniciuvatime-vidstavku-razumkova-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318609-sluga-narodu-narazi-ne-iniciuvatime-vidstavku-razumkova-kornienko.html


 

«Слуги» підтримали Іонушаса на посаду 

голови правоохоронного комітету ВР 

Фракція "Слуга народу" підтримала 
кандидатуру народного депутата Сергія 

Іонушаса (фракція "СН") на посаду нового 

голови Комітету Верховної Ради з питань 

правоохоронної діяльності. 

 

ЦВК уже зареєструвала 27 кандидатів на 

довибори в Раду 

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 

дев’ятьох кандидатів у народні депутати на 
проміжних виборах до Верховної Ради в 

одномандатних виборчих округах № 184 

(Херсонська область) та №197 (Черкаська 

область) 31 жовтня.

 

 

Довибори в Раду: «Слуга народу» висуває 

Козиря кандидатом у депутати 

Політична рада партії "Слуга народу" висуває 

чинного голову Херсонської ОДА Сергія 
Козиря кандидатом у народні депутати на 184-

му виборчому окрузі на проміжних виборах, 

призначених на 31 жовтня 2021 року.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Ціна газу на біржі перевищила 30 тисяч 

гривень за тисячу кубів 

Минулого тижня середня стартова ціна 
природного газу на Українській енергетичній 

біржі (УЕБ) перевищила 30 тис. грн на 1 тис. 

кубометрів, але у п’ятницю, 17 вересня, ціни 

почали знижуватися.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318952-slugi-pidtrimali-ionusasa-na-posadu-golovi-pravoohoronnogo-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318952-slugi-pidtrimali-ionusasa-na-posadu-golovi-pravoohoronnogo-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318854-cvk-uze-zareestruvala-27-kandidativ-na-dovibori-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318854-cvk-uze-zareestruvala-27-kandidativ-na-dovibori-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318887-dovibori-v-radu-sluga-narodu-visuvae-kozira-kandidatom-u-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318887-dovibori-v-radu-sluga-narodu-visuvae-kozira-kandidatom-u-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318768-cina-gazu-na-birzi-perevisila-30-tisac-griven-za-tisacu-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318768-cina-gazu-na-birzi-perevisila-30-tisac-griven-za-tisacu-kubiv.html


 

Укртранснафта отримала всі необхідні 

документи для управління «трубою 

Медведчука» 

АТ "Укртранснафта" отримало всі документи, 

необхідні для експлуатації та належного 

управління українською ділянкою 

нафтопродуктопроводу "Самара - Західний 

напрямок". 

 

Україна досягла значних результатів у 

виконанні умов МВФ – Мінфін 

Україна досягла значних результатів у 

виконанні умов програми МВФ Stand-by.  

 

Україна може транспортувати вдвічі більше 

газу, ніж російські «потоки» разом – 

Макогон 

Річна потужність української ГТС становить 

146 мільярдів кубометрів газу, що дозволяє 
транспортувати майже вдвічі більше 

блакитного палива, ніж за 

 

 

Закон про криптовалюту пішов на підпис 

Президенту 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав закон про віртуальні активи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318734-ukrtransnafta-otrimala-vsi-neobhidni-dokumenti-dla-upravlinna-trubou-medvedcuka.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318480-ukraina-dosagla-znacnih-rezultativ-u-vikonanni-umov-mvf-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318849-ukraina-moze-transportuvati-vdvici-bilse-gazu-niz-rosijski-potoki-razom-makogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318849-ukraina-moze-transportuvati-vdvici-bilse-gazu-niz-rosijski-potoki-razom-makogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318849-ukraina-moze-transportuvati-vdvici-bilse-gazu-niz-rosijski-potoki-razom-makogon.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318941-zakon-pro-kriptovalutu-pisov-na-pidpis-prezidentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318941-zakon-pro-kriptovalutu-pisov-na-pidpis-prezidentu.html


 

ВВП України за ІІ квартал збільшився на 

5,7% — Держстат 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 
ІІ квартал 2021 року збільшився на 5,7% 

порівняно із ІІ кварталом 2020 року. 

 

Новий аеродром аеропорту в Дніпрі 

будуватиме турецька компанія 

Турецька компанія Onur Construction 

International виграла тендер на будівництво 
нового аеродрому в міжнародному аеропорті 

Дніпра. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти посилили вирок Асану Ахтемову, 

адвокат вважає це помстою за відмову від 

показань 

Адвокат Айдер Азаматов вважає, що 

посилення обвинувачення щодо його 

підзахисного Асана Ахтемова є помстою за те, 

що він змінив свідчення, дані ним раніше під 

тортурами.

 

 

«Суд» у Криму залишив у силі рішення про 

допис 2013 року – справу відправлять до 

ЄСПЛ 

В окупованому Криму «суд» залишив у силі 

рішення у «справі» про допис із символікою 

Хізб ут-Тахрір, опублікований євпаторійцем 
Абдуллою Ібрагімовим ще до окупації Криму - 

у 2013 році.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318808-vvp-ukraini-za-ii-kvartal-zbilsivsa-na-57-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3318808-vvp-ukraini-za-ii-kvartal-zbilsivsa-na-57-derzstat.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3318870-okupanti-posilili-virok-asanu-ahtemovu-advokat-vvazae-ce-pomstou-za-vidmovu-vid-pokazan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3318934-sud-u-krimu-zalisiv-u-sili-risenna-pro-dopis-2013-roku-spravu-vidpravlat-do-espl.html
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Генконсул України у Ростові відвідав 

етапованих кримських татар 

Генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас 
Малишевський відвідав у СІЗО етапованих з 

Криму обвинувачених у справах "Хізб ут-

Тахрір".

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Організаторів російських «виборів» на 

окупованих територіях треба оголосити у 

розшук – ГУР 

Організаторів так званих виборів до Держдуми 

РФ на тимчасово окупованих територіях 

України необхідно оголосити у міжнародний 
розшук і добиватися їхньої екстрадиції в 

Україну.  

 

 

СБУ відкрила справу за фактом «виборів» в 

окупованому Криму ВІДЕО 

Слідчі Служби безпеки України відкрили 

кримінальне провадження за фактом 
незаконних виборів у Державну думу 

Російської Федерації, які відбулися на 

території тимчасово окупованого Криму. 

 

Справа про держзраду: Верховний Суд 

відмовив адвокатам Януковича у відводі 

прокурорів 

Верховний Суд відклав розгляд касаційних 

скарг на рішення судів двох інстанцій у справі 
про державну зраду експрезидента Віктора 

Януковича на 11 жовтня. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3318905-genkonsul-ukraini-u-rostovi-vidvidav-etapovanih-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3318905-genkonsul-ukraini-u-rostovi-vidvidav-etapovanih-krimskih-tatar.html
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Підозрюваного у справі про вбивства на 

Майдані експосадовця МВС арештували на 

два місяці 

Печерський районний суд Києва обрав 

запобіжний захід ексзаступнику начальника 

відділу забезпечення масових заходів 

управління громадської 

 

Оголосили підозру учаснику «Самооборони 

Криму», який «зливав» РФ дані про 

українські літаки 

Слідчі Національної поліції оголосили підозру 
учаснику незаконного збройного формування 

“Самооборона Криму”. 

 

 

Пожежа в костелі: поліція Києва не знайшла 

нічого, що вказує на підпал 

У кримінальному провадженні щодо пожежі у 

костелі Святого Миколая у Києві, яка сталася 

увечері 3 вересня, наразі ще немає висновків 

експертиз, але наразі ніщо не вказує на підпал. 

 

У справах про підпал автівок Лероса і 

Богдана отримали по чотири висновки 

експертиз 

У кримінальних провадженнях щодо підпалів 
автомобілів народного депутата України Гео 

Лероса і колишнього глави Офісу Президента 

Андрія Богдана слідство отримало по 4 

висновки експертиз у кожній справі.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318651-pidozruvanogo-u-spravi-pro-vbivstva-na-majdani-eksposadovca-mvs-arestuvali-na-dva-misaci.html
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Кремль поставив експеримент на жителях 

ОРДЛО 

Що відбувалося під виглядом народного 
волевиявлення на тимчасово окупованих 

Росією українських землях 

 

 

Київ під нацистським чоботом. Пройти 

крізь пекло і вижити 

80 років тому розпочалась дворічна 

гітлерівська окупація Києва – неймовірно 
виснажливий, руйнівний період в історії міста 

– нашій історії 

 

Не помітили агресію РФ і писали про 

заборону говорити російською 

Маніпуляції проросійських медіа за тиждень 

13-19 вересня

 

 

Образи України з ПП-2 і Франції з втратою 

$66 млрд: є спільне… АНАЛІТИКА  

США покінчили з політикою ізоляціонізму, 

принагідно позбавивши Францію 

багатомільярдного контракту з Австралією. 

Доведеться з цим жити

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318701-kreml-postaviv-eksperiment-na-zitelah-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318701-kreml-postaviv-eksperiment-na-zitelah-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318589-kiiv-pid-nacistskim-cobotom-projti-kriz-peklo-i-viziti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318589-kiiv-pid-nacistskim-cobotom-projti-kriz-peklo-i-viziti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318728-ne-pomitili-agresiu-rf-i-pisali-pro-zaboronu-govoriti-rosijskou-manipulacii-prorosijskih-media-za-tizden-1319-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318728-ne-pomitili-agresiu-rf-i-pisali-pro-zaboronu-govoriti-rosijskou-manipulacii-prorosijskih-media-za-tizden-1319-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318684-obrazi-ukraini-z-pp2-i-francii-z-vtratou-66-mlrd-e-spilne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3318684-obrazi-ukraini-z-pp2-i-francii-z-vtratou-66-mlrd-e-spilne.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Нові можливості для водіїв ІНФОГРАФІКА  

15 вересня 2021 року Уряд прийняв постанову, 

яка дає можливість водіям отримувати низку 

послуг онлайн. Розповідаємо про що йдеться.  

 

Відбулась прем’єра рекламного ролика про 

Україну для ВВС World News ВІДЕО  

На офіційних каналах 

України Ukraine.ua відбулася прем’єра 
рекламного ролика, знятого спеціально для 

ВВС World News, де наша держава постає під 

неочікуваними для іноземного глядача кутами 

зору. 

 

 

Олена Зеленська розповіла про роль першої 

леді у першому англомовному інтерв’ю 

Дружина Президента України Олена Зеленська 

під час робочого візиту глави держави до США 

дала перше англомовне інтерв’ю виданню 

Diplomatic Courier. 

 

Львів претендує на статус Молодіжної 

столиці Європи 2024 

Місто Львів увійшло до фіналу конкурсу за 
титул Молодіжної столиці Європи 2024, фінал 

відбудеться в листопаді у Брюселі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3318881-novi-mozlivosti-dla-vodiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3318881-novi-mozlivosti-dla-vodiiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318749-olena-zelenska-rozpovila-pro-rol-persoi-ledi-u-persomu-anglomovnomu-intervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318749-olena-zelenska-rozpovila-pro-rol-persoi-ledi-u-persomu-anglomovnomu-intervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3318626-lviv-pretendue-na-status-molodiznoi-stolici-evropi-2024.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3318626-lviv-pretendue-na-status-molodiznoi-stolici-evropi-2024.html


 

У Туреччині розповіли про середню вартість 

відпочинку туристів з України за 

пакетними турами 

У першій половині цього року за пакетними 

турами до Туреччини приїхали 446 тисяч 

туристів з України. Середня вартість такого 

відпочинку з розрахунку на одну особу за цей 

період знизилася з 373 до 329 доларів США. 

 

У Києві з’явилась 6-метрова інсталяція на 

підтримку психічного здоров‘я чоловіків 

На Контрактовій площі у Києві відкрили 

інсталяцію у формі башти-Дженги висотою 
понад 6 метрів - задля привернення уваги до 

психічного здоров‘я чоловіків. 

 

 

У Києві заклали «зірки» ще трьом співакам 

і композитору ФОТО 

На столичній площі Перемоги 18 вересня 

відбулася церемонія закладання зірок 

переможцям Загальнонаціональної акції «Зірка 

України» - Ігорю Покладу,

 

 

Барвінківський котел: у пошуках 

приречених 

На Харківщині підняли останки майже 400 

військових, які загинули у травні 1942-го

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3318773-u-tureccini-rozpovili-pro-serednu-vartist-vidpocinku-turistiv-z-ukraini-za-paketnimi-turami.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3318857-u-kievi-zaklali-zirki-se-trom-spivakam-i-kompozitoru.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3317310-barvinkivskij-kotel-u-posukah-prirecenih.html


 

Усик здатен провести проти Джошуа 

найкращий бій в житті ВІДЕО 

Поєдинок за чотири чемпіонські титули – 
WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі 

відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні 

«Тоттенгем».

 

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

8/16 
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