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ТОП 

 

Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії 

Генасамблеї ООН ФОТО 

Президент України Володимир Зеленський у 

Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії 

Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних 

Націй. 

 

 

Зеленський очікує від Байдена відповіді 

щодо плану трансформації України 

Президент Володимир Зеленський очікує від 
глави США Джо Байдена відповіді щодо 

Плану трансформації України, який був 

представлений під час їхньої зустрічі у 

Вашингтоні.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319603-zelenskij-vzav-ucast-u-vidkritti-76i-sesii-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319603-zelenskij-vzav-ucast-u-vidkritti-76i-sesii-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319531-zelenskij-ocikue-vid-bajdena-vidpovidi-sodo-planu-transformacii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319531-zelenskij-ocikue-vid-bajdena-vidpovidi-sodo-planu-transformacii-ukraini.html


 

Сенцов вибачився за різкі висловлювання 

своєї сестри щодо України 

Режисер, колишній бранець Кремля Олег 
Сенцов вибачився за слова своєї двоюрідної 

сестри Наталії Каплан щодо України. 

 

Лише знаючи правду про Голодомор, ми 

зможемо правильно будувати політику 

держави - Олександр Ткаченко, міністр 

культури та інформаційної політики 

ІНТЕРВ'Ю 

Національний музей Голодомору-геноциду в 
Києві – одне з сакральних місць для кожного 
українця, одне велике серце, в якому 
стукотить попіл чотирьох мільйонів сердець 
людей, котрі загинули від штучного голоду, 
вчиненого комуністами в 1932-1933 роках. 

 

«Чистий мозок»: в Україні стартував проєкт 

про спростування медичних міфів 

МОЗ спільно з освітньою платформою 

StopFake розпочинає інформаційний проєкт 
«Чистий мозок», у якому буде розглядати 

найпопулярніші фейки на тему здоров'я та 

медицини. 

 

 

В Україну доставили 60 тисяч флаконів 

інноваційних ліків проти COVID-19 

В Україну доставлено 20 тис. флаконів 

Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 тис. 

флаконів Етесевімабу (Etesevimab). Це 

інноваційні ліки прямої дії на коронавірус.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319504-sencov-vibacivsa-za-rizki-vislovluvanna-svoei-sestri-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319504-sencov-vibacivsa-za-rizki-vislovluvanna-svoei-sestri-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3319515-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3319515-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3319515-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3319515-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3319515-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3319515-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319558-cistij-mozok-v-ukraini-startuvav-proekt-pro-sprostuvanna-medicnih-mifiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319558-cistij-mozok-v-ukraini-startuvav-proekt-pro-sprostuvanna-medicnih-mifiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319598-v-ukrainu-dostavili-60-tisac-flakoniv-innovacijnih-likiv-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319598-v-ukrainu-dostavili-60-tisac-flakoniv-innovacijnih-likiv-proti-covid19.html


 

Вся Україна з 23 вересня переходить у 

«жовту» карантинну зону 

В усіх регіонах України з 23 вересня буде 

встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна притягне до відповідальності 

організаторів «виборів» в ОРДЛО та Криму 

— Мінреінтеграції 

Мінреінтеграції відстежує і переслідуватиме 

відповідно до законодавства людей, причетних 

до організації незаконних "виборів" до 

Держдуми РФ в окремих районах Донецької та 

Луганської областей та в окупованому Криму 

 

 

Посол Польщі в Україні - про зустріч у 

Нью-Йорку: Добре, що наші президенти на 

постійному зв'язку 

Регулярні контакти президентів Польщі і 
України Анджея Дуди та Володимира 

Зеленського є дуже корисними та для 

двосторонніх відносин, і для вирішення 

 

Реінтеграція і законодавство: Резніков 

зустрівся з представниками Венеційської 

комісії 

Урядовий проєкт закону «Про засади 

державної політики перехідного періоду» 
передбачає розбудову миру через безпечну 

реінтеграцію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319330-vsa-ukraina-z-23-veresna-perehodit-u-zovtu-karantinnu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319330-vsa-ukraina-z-23-veresna-perehodit-u-zovtu-karantinnu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319513-ukraina-pritagne-do-vidpovidalnosti-organizatoriv-viboriv-v-ordlo-ta-krimu-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319513-ukraina-pritagne-do-vidpovidalnosti-organizatoriv-viboriv-v-ordlo-ta-krimu-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319513-ukraina-pritagne-do-vidpovidalnosti-organizatoriv-viboriv-v-ordlo-ta-krimu-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319513-ukraina-pritagne-do-vidpovidalnosti-organizatoriv-viboriv-v-ordlo-ta-krimu-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319349-posol-polsi-v-ukraini-pro-zustric-u-nujorku-dobre-so-nasi-prezidenti-na-postijnomu-zvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319349-posol-polsi-v-ukraini-pro-zustric-u-nujorku-dobre-so-nasi-prezidenti-na-postijnomu-zvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319349-posol-polsi-v-ukraini-pro-zustric-u-nujorku-dobre-so-nasi-prezidenti-na-postijnomu-zvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319349-posol-polsi-v-ukraini-pro-zustric-u-nujorku-dobre-so-nasi-prezidenti-na-postijnomu-zvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319341-reintegracia-i-zakonodavstvo-reznikov-zustrivsa-z-predstavnikami-venecijskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319341-reintegracia-i-zakonodavstvo-reznikov-zustrivsa-z-predstavnikami-venecijskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319341-reintegracia-i-zakonodavstvo-reznikov-zustrivsa-z-predstavnikami-venecijskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319341-reintegracia-i-zakonodavstvo-reznikov-zustrivsa-z-predstavnikami-venecijskoi-komisii.html


 

На 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру в 

телеефірі оголосять хвилину мовчання 

У 80-ті роковини масових розстрілів у 
Бабиному Яру у Києві 29 вересня о 12:00 в 

ефірі українських телеканалів оголосять 

хвилину мовчання.

 

 

Зеленський привітав Трюдо з перемогою на 

виборах та чекає його з візитом у Києві 

Президент Володимир Зеленський привітав 
Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з 

перемогою його партії на парламентських 

виборах і запросив відвідати Україну. 

 

 

Протидія російській агресії: Джапарова 

вважає, що Україна має скористатися 

майданчиком ООН 

Україна повинна скористатися майданчиком 
ООН для консолідації міжнародної підтримки 

України з протидії російській агресії та 

деокупації захоплених Росією територій. 

 

Україна та Угорщина проведуть засідання 

комісії з питань нацменшин 

Україна та Угорщина домовилися найближчим 

часом провести засідання українсько-угорської 

комісії з питань забезпечення прав 

національних меншин у Києві.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319299-na-80ti-rokovini-tragedii-babinogo-aru-v-teleefiri-ogolosat-hvilinu-movcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319299-na-80ti-rokovini-tragedii-babinogo-aru-v-teleefiri-ogolosat-hvilinu-movcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319606-zelenskij-privitav-trudo-z-peremogou-na-viborah-ta-cekae-jogo-z-vizitom-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319606-zelenskij-privitav-trudo-z-peremogou-na-viborah-ta-cekae-jogo-z-vizitom-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319620-protidia-rosijskij-agresii-dzaparova-vvazae-so-ukraina-mae-skoristatisa-majdancikom-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319620-protidia-rosijskij-agresii-dzaparova-vvazae-so-ukraina-mae-skoristatisa-majdancikom-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319620-protidia-rosijskij-agresii-dzaparova-vvazae-so-ukraina-mae-skoristatisa-majdancikom-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319620-protidia-rosijskij-agresii-dzaparova-vvazae-so-ukraina-mae-skoristatisa-majdancikom-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319460-ukraina-ta-ugorsina-provedut-zasidanna-komisii-z-pitan-nacmensin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319460-ukraina-ta-ugorsina-provedut-zasidanna-komisii-z-pitan-nacmensin.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україну доставили ще майже 160 тисяч 

доз вакцини CoronaVac 

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй 
(ЮНІСЕФ) доставив в Україну 159 600 доз 

вакцини CoronaVac від COVID-19 у рамках 

COVAX. 

 

З 23 вересня закриватимуть школи, де 

вакциновані менш як 80% працівників 

При «жовтому» рівні епідемічної небезпеки 

відвідування закладів освіти здобувачами 
освіти дозволено за умови наявності не менш 

ніж у 80% працівників закладу освіти одного з 

документів про щеплення проти COVID-19. 

 

 

Вакцинація в Україні: зробили вже понад 

11,5 мільйона COVID-щеплень 

За минулу добу, 20 вересня, в Україні 

проведено 108 736 щеплень проти COVID-19. 

 

Штам «дельта» заразніший, але загроза від 

нього не більша - Світлана Гук, 

інфекціоніст-пульмонолог ІНТЕРВ'Ю 

Кількість  хворих на «дельту» в Україні 
стрімко зростає щодня. Укрінформ 
дізнавався подробиці щодо «нового» ковіду.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319173-v-ukrainu-dostavili-se-majze-160-tisac-doz-vakcini-coronavac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319173-v-ukrainu-dostavili-se-majze-160-tisac-doz-vakcini-coronavac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319507-z-23-veresna-zakrivatimut-skoli-de-covidseplenna-matimut-mens-ak-80-pracivnikiv-mon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319507-z-23-veresna-zakrivatimut-skoli-de-covidseplenna-matimut-mens-ak-80-pracivnikiv-mon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319128-vakcinacia-v-ukraini-zrobili-vze-ponad-115-miljona-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319128-vakcinacia-v-ukraini-zrobili-vze-ponad-115-miljona-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318943-svitlana-guk-infekcionistpulmonolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318943-svitlana-guk-infekcionistpulmonolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318943-svitlana-guk-infekcionistpulmonolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3318943-svitlana-guk-infekcionistpulmonolog.html


 

УКРАЇНА 

 

Головною задачею сезону є свого роду 

«вбивство» олігархічної політичної моделі – 

Подоляк 

Законопроєкти про деолігархізацію та про 
внесення змін до Податкового кодексу мають 

бути проголосовані парламентом найближчим 

часом.

 

 

Арахамія прогнозує понад 230 голосів за 

законопроєкт про олігархів 

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній 
Раді Давид Арахамія прогнозує, що понад 230 

народних депутатів підтримають у другому 

читанні законопроєкт 

 

До Разумкова немає «кримінальних» 

претензій, є його розбіжності з партією – 

Подоляк 

Радник керівника Офісу Президента Михайло 

Подоляк запевняє, що до спікера Верховної 

Ради Дмитра Разумкова немає претензій 

кримінального

 

 

Довибори в Раду: у «Слузі народу» 

прогнозують жорстку боротьбу на 

Херсонщині ЕКСКЛЮЗИВ 

У фракції партії «Слуга народу» очікують 

жорстку політичну боротьбу на 184-му 

виборчому окрузі в Херсонській області на 
проміжних виборах до Верховної Ради, де 

кандидатом від партії Президента висунуто 

чинного голову Херсонської ОДА Сергія 

Козиря. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319275-golovnou-zadaceu-sezonu-e-svogo-rodu-vbivstvo-oligarhicnoi-politicnoi-modeli-podolak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319275-golovnou-zadaceu-sezonu-e-svogo-rodu-vbivstvo-oligarhicnoi-politicnoi-modeli-podolak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319275-golovnou-zadaceu-sezonu-e-svogo-rodu-vbivstvo-oligarhicnoi-politicnoi-modeli-podolak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319275-golovnou-zadaceu-sezonu-e-svogo-rodu-vbivstvo-oligarhicnoi-politicnoi-modeli-podolak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319361-arahamia-prognozue-ponad-230-golosiv-za-zakonoproekt-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319361-arahamia-prognozue-ponad-230-golosiv-za-zakonoproekt-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319288-do-razumkova-nemae-kriminalnih-pretenzij-e-jogo-rozbiznosti-z-partieu-podolak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319288-do-razumkova-nemae-kriminalnih-pretenzij-e-jogo-rozbiznosti-z-partieu-podolak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319288-do-razumkova-nemae-kriminalnih-pretenzij-e-jogo-rozbiznosti-z-partieu-podolak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319288-do-razumkova-nemae-kriminalnih-pretenzij-e-jogo-rozbiznosti-z-partieu-podolak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319339-dovibori-v-radu-u-sluzi-narodu-prognozuut-zorstku-borotbu-na-hersonsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319339-dovibori-v-radu-u-sluzi-narodu-prognozuut-zorstku-borotbu-na-hersonsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319339-dovibori-v-radu-u-sluzi-narodu-prognozuut-zorstku-borotbu-na-hersonsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319339-dovibori-v-radu-u-sluzi-narodu-prognozuut-zorstku-borotbu-na-hersonsini.html


 

Рада суддів почала обирати кандидатів до 

Етичної ради для ВРП 

Рада суддів України оголосила про початок 
добору кандидатів на посаду члена Етичної 

ради за квотою РСУ, яка має визначати, чи 

відповідає кандидат на 

 

Центр стратегічних комунікацій запустив 

власний сайт 

Офіційний сайт Центру стратегічних 

комунікацій та інформаційної безпеки 
запрацював у вівторок, 21 вересня, у бета-

версії.

 

 

У «Слузі народу» підтвердили підготовку 

наради фракції за участю Зеленського 

Фракція «Слуга народу» дійсно збереться на 

велику нараду за участю представників усіх 
гілок влади та Президента Володимира 

Зеленського. 

 

Рада у четвер може провести позачергове 

засідання 

Верховна Рада у четвер, 23 вересня, може 

провести позачергове засідання для розгляду 

законопроєктів щодо фізичних осіб-

підприємців.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319404-rada-suddiv-pocala-obirati-kandidativ-do-eticnoi-radi-dla-vrp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319404-rada-suddiv-pocala-obirati-kandidativ-do-eticnoi-radi-dla-vrp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319297-centr-strategicnih-komunikacij-zapustiv-vlasnij-sajt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319297-centr-strategicnih-komunikacij-zapustiv-vlasnij-sajt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319637-u-sluzi-narodu-pidtverdili-pidgotovku-naradi-frakcii-za-ucastu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319637-u-sluzi-narodu-pidtverdili-pidgotovku-naradi-frakcii-za-ucastu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319311-rada-u-cetver-moze-provesti-pozacergove-zasidanna-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319311-rada-u-cetver-moze-provesti-pozacergove-zasidanna-kornienko.html


ЕКОНОМІКА 

 

Закон про віртуальні активи набуде 

чинності мінімум за пів року - НБУ 

Закон про віртуальні активи набуде чинності 

не раніше ніж за пів року. 

 

На платформі Дія.Бізнес запрацювала 

міжнародна версія Єдиного експортного 

вебпорталу 

На платформі Дія.Бізнес запрацювала 
міжнародна версія Єдиного експортного 

вебпорталу — онлайн-платформи для 

імпортерів та закордонних компаній, 

зацікавлених в експорті.

 

 

У державній зерновій корпорації фіксують 

порушення в усіх сферах діяльності 

В АТ «Державна продовольчо-зернова 

корпорація» станом на сьогодні фіксують 
суттєві порушення в усіх сферах діяльності за 

період з листопада 2020 року по вересень 2021 

року. 

 

Реалізація олійних зменшилася на чверть – 

Держстат 

За січень-серпень 2021 року порівняно з 

аналогічним періодом 2020 року реалізація 

олійних культур зменшилася на 24,6%, до 5,14 
млн тонн, реалізація зернових та зернобобових 

– на 14,0%, до 20,78 млн тонн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319388-zakon-pro-virtualni-aktivi-nabude-cinnosti-minimum-za-piv-roku-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319388-zakon-pro-virtualni-aktivi-nabude-cinnosti-minimum-za-piv-roku-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319493-na-platformi-diabiznes-zapracuvala-miznarodna-versia-edinogo-eksportnogo-vebportalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319493-na-platformi-diabiznes-zapracuvala-miznarodna-versia-edinogo-eksportnogo-vebportalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319493-na-platformi-diabiznes-zapracuvala-miznarodna-versia-edinogo-eksportnogo-vebportalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319493-na-platformi-diabiznes-zapracuvala-miznarodna-versia-edinogo-eksportnogo-vebportalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319318-u-derzavnij-zernovij-korporacii-fiksuut-porusenna-v-usih-sferah-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319318-u-derzavnij-zernovij-korporacii-fiksuut-porusenna-v-usih-sferah-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319612-realizacia-olijnih-zmensilasa-na-cvert-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319612-realizacia-olijnih-zmensilasa-na-cvert-derzstat.html


 

В Україні прогнозують дефіцит молока-

сировини до кінця року ГРАФІК 

Сезонний фактор до кінця року буде 
посилювати дефіцит молока-сировини на 

ринку.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Мешканців ОРДЛО змушували голосувати 

на «виборах» до Держдуми - журналістське 

розслідування ВІДЕО 

Громадяни України, які проживають в окремих 

районах Донецької та Луганської областей 

(ОРДЛО), голосували на незаконних "виборах" 

до Держдуми РФ під примусом.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Полковник ЗСУ судитиметься з блогеркою, 

яка образила Україну 

Полковник Збройних сил України Анатолій 

Штефан подає зустрічний позов до української 

блогерки Таїсії Маламан, яка у січні 2021 року 

виклала у соцмережах провокативний 

відеоролик антиукраїнського характеру. 

 

Справа Шеремета: прокурор оприлюднив 

висновки вибухотехнічної експертизи 

Шевченківський районний суд Києва переніс 

розгляд справи щодо трьох обвинувачуваних у 

справі вбивства журналіста Павла Шеремета – 
Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни 

Дугарь – на 27 вересня.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319583-v-ukraini-prognozuut-deficit-molokasirovini-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319583-v-ukraini-prognozuut-deficit-molokasirovini-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319584-meskanciv-ordlo-zmusuvali-golosuvati-na-viborah-do-derzdumi-zurnalistske-rozsliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319584-meskanciv-ordlo-zmusuvali-golosuvati-na-viborah-do-derzdumi-zurnalistske-rozsliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319584-meskanciv-ordlo-zmusuvali-golosuvati-na-viborah-do-derzdumi-zurnalistske-rozsliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319584-meskanciv-ordlo-zmusuvali-golosuvati-na-viborah-do-derzdumi-zurnalistske-rozsliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319600-polkovnik-zsu-suditimetsa-z-blogerkou-aka-obrazila-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319600-polkovnik-zsu-suditimetsa-z-blogerkou-aka-obrazila-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319481-sprava-seremeta-prokuror-opriludniv-visnovki-vibuhotehnicnoi-ekspertizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319481-sprava-seremeta-prokuror-opriludniv-visnovki-vibuhotehnicnoi-ekspertizi.html


 

Суд відпустив екскерівника львівського 

«Беркуту», який розганяв Майдан 

Святошинський районний суд Києва у 
вівторок, 21 вересня, обрав колишньому 

керівнику львівського «Беркуту» Ростиславу 

Пацеляку запобіжний захід у вигляді 

особистого зобов'язання.

 

Підозрюваному у держзраді кримському 

«судді» світить до 15 років 

Колишнього суддю в Білогірському районі 

Криму підозрюють в державній зраді. 
Обвинувальний акт стосовно нього скеровано 

прокуратурою до суду. 

 

«Телефонуй до СБУ»: в Україні запускають 

інформкампанію ВІДЕО  

Служба безпеки України починає 

інформаційну кампанію "Маєш інформацію 

про небезпеку – телефонуй до СБУ".

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Наївно довіряти або нікому не вірити: як ми 

сприймаємо новини та як працює російська 

дезінформація 

Роспроп занурює україців у руйнівні контексти 

недовіри й маніпуляції 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319516-sud-vidpustiv-ekskerivnika-lvivskogo-berkutu-akij-rozganav-majdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319516-sud-vidpustiv-ekskerivnika-lvivskogo-berkutu-akij-rozganav-majdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319641-pidozruvanomu-u-derzzradi-krimskomu-suddi-svitit-do-15-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3319641-pidozruvanomu-u-derzzradi-krimskomu-suddi-svitit-do-15-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319417-telefonuj-do-sbu-v-ukraini-zapuskaut-informacijnu-kampaniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319417-telefonuj-do-sbu-v-ukraini-zapuskaut-informacijnu-kampaniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319545-naivno-dovirati-abo-nikomu-ne-viriti-ak-mi-sprijmaemo-novini-ta-ak-pracue-rosijska-dezinformacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319545-naivno-dovirati-abo-nikomu-ne-viriti-ak-mi-sprijmaemo-novini-ta-ak-pracue-rosijska-dezinformacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319545-naivno-dovirati-abo-nikomu-ne-viriti-ak-mi-sprijmaemo-novini-ta-ak-pracue-rosijska-dezinformacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3319545-naivno-dovirati-abo-nikomu-ne-viriti-ak-mi-sprijmaemo-novini-ta-ak-pracue-rosijska-dezinformacia.html


 

Українська корупція: вкрасти легко, 

повернути – важко 

Заарештовані за кордоном корупційні гроші –
 крапля в морі. Але повернути  їх в рамках 

нашої судово-прокурорської системи – місія 

нездійсненна 

 

Думаючи про Крим, повторюємо нашу 

молитву: “Наступного року в Єрусалимі” - 

Яків Дов Блайх, головний рабин Києва та 

України ІНТЕРВ'Ю 

Рабин Яків Дов Блайх – одна з 
найпопулярніших єврейських фігур в сучасній 

Україні.

 

 

Судова реформа: 21 вересня Рада суддів де-

факто продовжила її блокування 

Після зустрічі в Офісі Президента РСУ обіцяла 

продовжити відбір кандидатів до Етичної ради, 

але все одно вирішила потягнути ще час

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Як працюватимуть заклади культури під 

час «жовтого» рівня карантину ІНФОГРАФІКА  

У Міністерстві культури та інформаційної 

політики зазначили: якщо заклади культури 
хочуть працювати на повну, то мають 

обслуговувати виключно 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318960-ukrainska-korupcia-vkrasti-legko-povernuti-vazko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318960-ukrainska-korupcia-vkrasti-legko-povernuti-vazko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319425-akiv-dov-blajh-golovnij-rabin-kieva-ta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319425-akiv-dov-blajh-golovnij-rabin-kieva-ta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319425-akiv-dov-blajh-golovnij-rabin-kieva-ta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319425-akiv-dov-blajh-golovnij-rabin-kieva-ta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319575-sudova-reforma-21-veresna-rada-suddiv-defakto-prodovzila-ii-blokuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319575-sudova-reforma-21-veresna-rada-suddiv-defakto-prodovzila-ii-blokuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3319651-ak-pracuvatimut-zakladi-kulturi-pid-cas-zovtogo-rivna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3319651-ak-pracuvatimut-zakladi-kulturi-pid-cas-zovtogo-rivna-karantinu.html


 

Рада пропонує запровадити трудовий 

договір з нефіксованим робочим часом 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 
законопроєкт, який пропонує запровадити 

трудовий договір з нефіксованим робочим 

часом. 

 

Лоукостер Bees Airline полетить з Одеси до 

Праги, Тбілісі та Гянджі 

Український лоукостер Bees Airline запускає 

три нові міжнародні авіарейси з Одеси – до 

Праги, Тбілісі та Гянджі. Відкрито бронювання 

для туристів.

 

 

В Україні відкриють 600 «Активних парків» 

до кінця року - Гутцайт 

По всій Україні відкриють 600 «Активних 

парків» до кінця 2021 року.

 

Другий Міжнародний етнографічний 

кінофестиваль «ОКО» оголосив переможців 

Другий етнокінофестиваль «ОКО», що 

відбувся 11-18 вересня в Бессарабії, на півдні 

України, оголосив переможців. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319421-rada-proponue-zaprovaditi-trudovij-dogovir-z-nefiksovanim-robocim-casom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319421-rada-proponue-zaprovaditi-trudovij-dogovir-z-nefiksovanim-robocim-casom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3319153-loukoster-bees-airline-poletit-z-odesi-do-pragi-tbilisi-ta-gandzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3319153-loukoster-bees-airline-poletit-z-odesi-do-pragi-tbilisi-ta-gandzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319475-v-ukraini-vidkriut-600-aktivnih-parkiv-do-kinca-roku-gutcajt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319475-v-ukraini-vidkriut-600-aktivnih-parkiv-do-kinca-roku-gutcajt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3319581-drugij-miznarodnij-etnograficnij-kinofestival-oko-ogolosiv-peremozciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3319581-drugij-miznarodnij-etnograficnij-kinofestival-oko-ogolosiv-peremozciv.html


 

Вийшла п’ята серія історичного проєкту «10 

Днів Незалежності України» 

Вийшла п’ята серія історичного проєкту "10 
Днів Незалежності України" — фільм про те, 

як українські націоналісти під час Другої 

світової війни відновили
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319337-vijsla-pata-seria-istoricnogo-proektu-10-dniv-nezaleznosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319337-vijsla-pata-seria-istoricnogo-proektu-10-dniv-nezaleznosti-ukraini.html

