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ТОП 

 

На Київщині обстріляли авто помічника 

Президента, поранений водій — поліція 

У Київській області стріляли в автомобіль 

першого помічника Президента Сергія Шефіра, 

його водій поранений. 

 

Голова Нацполіції назвав основні версії 

замаху на Шефіра ВІДЕО  

Поліція розглядає як основні версії обстрілу 
автомобіля першого помічника Президента 

Сергія Шефіра замах з метою тиску на 

керівництво держави і дестабілізацію 

політичної ситуації. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319907-na-kiivsini-obstrilali-avto-pomicnika-prezidenta-poranenij-vodij-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319907-na-kiivsini-obstrilali-avto-pomicnika-prezidenta-poranenij-vodij-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320119-golova-nacpolicii-nazvav-osnovni-versii-zamahu-na-sefira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320119-golova-nacpolicii-nazvav-osnovni-versii-zamahu-na-sefira.html


 

Зеленський відреагував на обстріл авто 

Шефіра: Відповідь буде сильною ВІДЕО 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 
відповідь на ситуацію з обстрілом авто його 

першого помічника Сергія Шефіра буде 

сильною. 

 

Рада визнала незаконними вибори до 

російської Держдуми 

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови 

№6078 "Про Заяву Верховної Ради України 
щодо нелегітимності виборів депутатів 

Державної Думи Російської Федерації 2021 

року". 

 

 

Кабмін затвердив алфавіт 

кримськотатарської мови на основі 

латиниці 

Уряд підтримав пропозицію Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій, узгоджену з Меджлісом 

кримськотатарського народу, 

 

 

 

Школи без 80% щеплених учителів 

працюватимуть дистанційно - Шмигаль 

З 23 вересня навчальний процес у закладах 

освіти буде продовжено, школи, 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320048-zelenskij-vidreaguvav-na-obstril-avto-sefira-vidpovid-bude-silnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320048-zelenskij-vidreaguvav-na-obstril-avto-sefira-vidpovid-bude-silnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320058-rada-viznala-nezakonnimi-vibori-do-rosijskoi-derzdumi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320058-rada-viznala-nezakonnimi-vibori-do-rosijskoi-derzdumi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3320185-kabmin-zatverdiv-alfavit-krimskotatarskoi-movi-na-osnovi-latinici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3320185-kabmin-zatverdiv-alfavit-krimskotatarskoi-movi-na-osnovi-latinici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3320185-kabmin-zatverdiv-alfavit-krimskotatarskoi-movi-na-osnovi-latinici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3320185-kabmin-zatverdiv-alfavit-krimskotatarskoi-movi-na-osnovi-latinici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320148-skoli-bez-80-seplenih-uciteliv-pracuvatimut-distancijno-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320148-skoli-bez-80-seplenih-uciteliv-pracuvatimut-distancijno-smigal.html


 

Комітет Конгресу США схвалив збільшення 

безпекової допомоги Україні 

Комітет з правил Палати представників США 
схвалив поправки до проєкту оборонного 

бюджету США на 2022 рік. 

 

 

Президент закликав генсека НАТО сприяти 

у визволенні ув'язнених в ОРДЛО та РФ 

українців ФОТО 

Президент Володимир Зеленський закликав 
генерального секретаря НАТО Єнса 

Столтенберга сприяти визволенню українців, 

які незаконно утримуються на тимчасово 

непідконтрольних територіях та в Російській 

Федерації. 

 

 

Посольство США засудило замах на Шефіра 

Посольство Сполучених Штатів Америки в 
Україні засудило напад на автомобіль першого 

помічника Президента Сергія Шефіра і 

висловило сподівання на швидке 
розслідування інциденту та притягнення 

винних до відповідальності. 

 

 

Комітет ПАРЄ відхилив список кандидатів 

від України на посаду судді ЄСПЛ 

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи 

з відбору суддів до Європейського суду з прав 
людини оцінив список кандидатів на посаду 

судді ЄСПЛ, поданих, зокрема, Україною, і 

рекомендував відхилити його.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319813-komitet-kongresu-ssa-shvaliv-zbilsenna-bezpekovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3319813-komitet-kongresu-ssa-shvaliv-zbilsenna-bezpekovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320356-zelenskij-zapevniv-stoltenberga-u-nezminnosti-evroatlanticnogo-kursu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320356-zelenskij-zapevniv-stoltenberga-u-nezminnosti-evroatlanticnogo-kursu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320356-zelenskij-zapevniv-stoltenberga-u-nezminnosti-evroatlanticnogo-kursu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320356-zelenskij-zapevniv-stoltenberga-u-nezminnosti-evroatlanticnogo-kursu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320358-posolstvo-ssa-zasudilo-zamah-na-sefira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320358-posolstvo-ssa-zasudilo-zamah-na-sefira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320322-komitet-pare-vidhiliv-spisok-kandidativ-vid-ukraini-na-posadu-suddi-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320322-komitet-pare-vidhiliv-spisok-kandidativ-vid-ukraini-na-posadu-suddi-espl.html


 

Зеленський обговорив із президентом 

Microsoft проєкти в Україні 

Президент Володимир Зеленський обговорив з 
головою корпорації Microsoft Бредом Смітом 

розширення присутності компанії в Україні.

 

 

Росія в ООН блокує багато ініціатив 

українського питання – політолог 

Ефективність дій ООН обмежена, тому не слід 
очікувати оперативних рішень по Україні від 

Генеральної асамблеї ООН, яка зараз 

проходить в Нью-Йорку, проте варто 
зосередитися на пошуку практичних рішень 

для України. 

 

Україна вже виконала 58% усіх зобов’язань 

із розрахованої на 10 років Угоди про 

асоціацію 

За п’ятирічний період дії Угоди про асоціацію 
України з ЄС, розрахованої на десять років, 

українська сторона виконала 58 відсотків 

передбачених Угодою зобов’язань.

 

 

Зеленський пропонує запровадити подвійне 

громадянство для закордонних українців 

Президент України Володимир Зеленський 

запропонував запровадити подвійне 

громадянство для українців, які проживають за 

кордоном. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3320328-zelenskij-obgovoriv-iz-prezidentom-microsoft-proekti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3320328-zelenskij-obgovoriv-iz-prezidentom-microsoft-proekti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320210-rosia-v-oon-blokue-bagato-iniciativ-ukrainskogo-pitanna-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320210-rosia-v-oon-blokue-bagato-iniciativ-ukrainskogo-pitanna-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320105-ukraina-vze-vikonala-58-usih-zobovazan-iz-rozrahovanoi-na-10-rokiv-ugodi-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320105-ukraina-vze-vikonala-58-usih-zobovazan-iz-rozrahovanoi-na-10-rokiv-ugodi-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320105-ukraina-vze-vikonala-58-usih-zobovazan-iz-rozrahovanoi-na-10-rokiv-ugodi-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320105-ukraina-vze-vikonala-58-usih-zobovazan-iz-rozrahovanoi-na-10-rokiv-ugodi-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3319888-zelenskij-proponue-zaprovaditi-podvijne-gromadanstvo-dla-zakordonnih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3319888-zelenskij-proponue-zaprovaditi-podvijne-gromadanstvo-dla-zakordonnih-ukrainciv.html


 

Кабмін затвердив угоду з Перу про 

скасування віз 

Кабінет Міністрів затвердив угоду між 
урядами України та Республіки Перу про 

скасування візових вимог для 

короткострокового перебування.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Рівень COVID-захворюваності перевищений 

майже у всіх регіонах України ТАБЛИЦЯ 

Станом на 21 вересня показник рівня 

захворюваності на COVID-19 перевищено в 

Києві та у 22 регіонах. 

 

У хворих з COVID-19 переважають розлади 

шлунку – без втрати смаку і нюху 

На Прикарпатті у людей, які госпіталізовані з 

коронавірусом, наразі переважають розлади 

кишково-шлункового тракту. Втрату смаку і 

нюху в них спостерігають рідко. 

 

Обидві дози COVID-вакцини отримали вже 

понад 5,2 мільйона українців 

За добу 21 вересня в Україні проведено 116 

тис. щеплень проти COVID-19. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3320318-kabmin-zatverdiv-ugodu-z-peru-pro-skasuvanna-viz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3320318-kabmin-zatverdiv-ugodu-z-peru-pro-skasuvanna-viz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319824-riven-zahvoruvanosti-na-covid19-perevisenij-majze-u-vsih-regionah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319824-riven-zahvoruvanosti-na-covid19-perevisenij-majze-u-vsih-regionah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320204-u-hvorih-z-covid19-perevazaut-rozladi-slunku-bez-vtrati-smaku-i-nuhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320204-u-hvorih-z-covid19-perevazaut-rozladi-slunku-bez-vtrati-smaku-i-nuhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319855-obidvi-dozi-covidvakcini-otrimali-vze-ponad-52-miljona-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3319855-obidvi-dozi-covidvakcini-otrimali-vze-ponad-52-miljona-ukrainciv.html


 

На Харківщині хворих з коронавірусом 

щотижня більшає на 50% – ОДА 

На Харківщині захворюваність на COVID-19 

зростає майже на 50% кожного тижня. 

 

 

Вакциновані від COVID-19 українці 

отримають знижку на проїзд в одній зі 

служб таксі 

Вакцинованим від COVID-19 подарують 

знижку 50% на три поїздки в таксі Uklon.

 

УКРАЇНА 

 

Корнієнко розповів, про що говоритимуть 

«слуги» на виїзному засіданні фракції з 

Президентом 

Народні депутати від фракції "Слуга народу" 
на великій нараді, яка відбудеться на заході 

України з 1 по 3 жовтня, разом із Президентом, 

членами уряду та керівниками силових 

відомств обговорять стратегічні питання. 

 

 

Парламент може відкласти розгляд 

«антиолігархічних» змін до Податкового 

кодексу 

Розгляд законопроєкту №5600 "Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3320214-na-harkivsini-hvorih-na-covid19-sotizna-bilsae-vdvici-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3320214-na-harkivsini-hvorih-na-covid19-sotizna-bilsae-vdvici-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320092-vakcinovani-vid-covid19-ukrainci-otrimaut-znizku-na-proizd-v-odnij-zi-sluzb-taksi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320092-vakcinovani-vid-covid19-ukrainci-otrimaut-znizku-na-proizd-v-odnij-zi-sluzb-taksi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320092-vakcinovani-vid-covid19-ukrainci-otrimaut-znizku-na-proizd-v-odnij-zi-sluzb-taksi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320092-vakcinovani-vid-covid19-ukrainci-otrimaut-znizku-na-proizd-v-odnij-zi-sluzb-taksi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320016-kornienko-rozpoviv-pro-so-govoritimut-slugi-na-viiznomu-zasidanni-frakcii-z-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320016-kornienko-rozpoviv-pro-so-govoritimut-slugi-na-viiznomu-zasidanni-frakcii-z-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320016-kornienko-rozpoviv-pro-so-govoritimut-slugi-na-viiznomu-zasidanni-frakcii-z-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320016-kornienko-rozpoviv-pro-so-govoritimut-slugi-na-viiznomu-zasidanni-frakcii-z-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320169-rada-moze-vidklasti-rozglad-antioligarhicnih-zmin-do-podatkovogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320169-rada-moze-vidklasti-rozglad-antioligarhicnih-zmin-do-podatkovogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320169-rada-moze-vidklasti-rozglad-antioligarhicnih-zmin-do-podatkovogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320169-rada-moze-vidklasti-rozglad-antioligarhicnih-zmin-do-podatkovogo-kodeksu.html


 

Комітет рекомендує Раді призначити вибори 

мера Кривого Рогу на 27 березня 

Комітет Верховної Ради з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

рекомендує

 

 

Комітет ВР не зміг ухвалити рішення щодо 

штовханини Лероса й Тищенка 

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, 
депутатської етики та організації роботи 

парламенту розглянув інцидент за участю 

народних депутатів Гео

 

 

Уряд призначив Ткаченку заступницю з 

питань євроінтеграції 

Кабінет Міністрів призначив Катерину Чуєву 

на посаду заступника міністра культури та 

інформаційної політики з питань європейської 

інтеграції.

 

 

У прифронтові села Луганщини пустили 

соціальні автобуси – з 2014 року там не було 

транспорту 

Завдяки запуску соціального автобуса жителі 

прифронтових районів Луганської області 
тепер мають можливість виїхати до районних 

центрів.

 

ЕКОНОМІКА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3320222-komitet-rekomendue-radi-priznaciti-vibori-mera-krivogo-rogu-na-27-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3320222-komitet-rekomendue-radi-priznaciti-vibori-mera-krivogo-rogu-na-27-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320253-komitet-vr-ne-zmig-uhvaliti-risenna-sodo-stovhanini-lerosa-j-tisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320253-komitet-vr-ne-zmig-uhvaliti-risenna-sodo-stovhanini-lerosa-j-tisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320141-urad-priznaciv-tkacenku-zastupnicu-z-pitan-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320141-urad-priznaciv-tkacenku-zastupnicu-z-pitan-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320364-u-prifrontovi-sela-lugansini-pustili-socialni-avtobusi-z-2014-roku-tam-ne-bulo-transportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320364-u-prifrontovi-sela-lugansini-pustili-socialni-avtobusi-z-2014-roku-tam-ne-bulo-transportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320364-u-prifrontovi-sela-lugansini-pustili-socialni-avtobusi-z-2014-roku-tam-ne-bulo-transportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320364-u-prifrontovi-sela-lugansini-pustili-socialni-avtobusi-z-2014-roku-tam-ne-bulo-transportu.html


 

Міністр фінансів України зустрівся з 

главою місії МВФ 

Міністр фінансів України Сергій Марченко 
зустрівся з главою місії Європейського 

департаменту Міжнародного валютного фонду 

Іванною Голлар 

 

В ОП розраховують на довготерміновий 

діалог з ЄС щодо енергетичної безпеки 

На саміті Україна-ЄС у жовтні планується 

розпочати довготерміновий діалог на рівні 
керівництва Європейського Союзу, Президента 

України і керівництва держав-членів ЄС щодо 

інтересів та цілей у сфері енергетичної 

безпеки. 

 

Програму «Теплі кредити» можуть 

продовжити на рік 

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження готує продовження дії 

програми "теплих кредитів" на 2022 рік. 

 

Фонд гарантування анонсує продаж активів 

Златобанку 

На початку жовтня Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб виставить на продаж активи АТ 
"Златобанк" на 7,9 млрд грн; у заставі за 

кредитами - комерційна і житлова нерухомість, 

земельні ділянки, транспорт, обладнання. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320057-ministr-finansiv-ukraini-zustrivsa-z-glavou-misii-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320057-ministr-finansiv-ukraini-zustrivsa-z-glavou-misii-mvf.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320286-v-op-rozrahovuut-na-dovgoterminovij-dialog-z-es-sodo-energeticnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320268-programu-tepli-krediti-mozut-prodovziti-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320268-programu-tepli-krediti-mozut-prodovziti-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320320-fond-garantuvanna-anonsue-prodaz-aktiviv-zlatobanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320320-fond-garantuvanna-anonsue-prodaz-aktiviv-zlatobanku.html


 

Уряд збільшує статутний капітал 

Укрфінжитла на 20 мільярдів гривень 

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про 
збільшення статутного капіталу АТ 

"Укрфінжитло" на 20 млрд гривень.  

 

Марченко розповів про перехід до 

накопичувальних пенсій - що пропонує уряд 

Нинішню систему пенсійного забезпечення в 

Україні потрібно невідкладно міняти — щоб 
забезпечити бодай мінімальні виплати 

українцям, які виходитимуть на заслужений 

відпочинок у майбутньому.

 

 

Україна очікує на відкриття 

американського ринку зернових 

Погодження відкриття ринку США для 

української кукурудзи та пшениці вже на 

фінальному етапі.  

 

Україна імпортує картоплю з Молдови, а 

експортує на Балкани і в Білорусь - Еast-

fruit ГРАФІК  

На тлі збирання картоплі в спеціалізованих 

господарствах Україна восени 2021 року 
одночасно імпортує картоплю з Молдови та 

експортує до Сербії і Білорусі.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320298-urad-zbilsue-statutnij-kapital-ukrfinzitla-na-20-milardiv-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320298-urad-zbilsue-statutnij-kapital-ukrfinzitla-na-20-milardiv-griven.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320288-marcenko-rozpoviv-pro-perehid-do-nakopicuvalnih-pensij-so-proponue-urad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319993-ukraina-ocikue-na-vidkritta-amerikanskogo-rinku-zernovih.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319846-ukraina-importue-kartoplu-z-moldovi-a-eksportue-na-balkani-i-v-bilorus-eastfruit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319846-ukraina-importue-kartoplu-z-moldovi-a-eksportue-na-balkani-i-v-bilorus-eastfruit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3319846-ukraina-importue-kartoplu-z-moldovi-a-eksportue-na-balkani-i-v-bilorus-eastfruit.html


 

На сході України внаслідок війни зникли 

безвісти близько 700 людей 

Офіційно зниклими безвісти внаслідок 
збройного конфлікту на сході можна вважати 

600-700 людей.

 

 

Чубаров закликав зробити пожертвування 

для дітей кримських політв'язнів 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров у свій день народження 

звернувся до друзів з проханням приєднатися 

до благодійної акції на підтримку дітей 

політв'язнів у Криму «Рука допомоги».

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Зеленському за час президентства 

погрожували 22 рази – СБУ 

Президенту України Володимиру Зеленському 

з 2019 року 22 рази надходили погрози 

насильницького характеру.

 

 

Танкісту окупаційної армії РФ дали дев'яти 

років в'язниці 

На Донеччині танкіста незаконних збройних 

формувань РФ, який 4 роки воював проти ЗСУ, 

засуджено до 9 років позбавлення волі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320219-na-shodi-ukraini-vnaslidok-vijni-znikli-bezvisti-blizko-700-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320219-na-shodi-ukraini-vnaslidok-vijni-znikli-bezvisti-blizko-700-ludej.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3320326-tankistu-okupacijnoi-armii-rf-dali-devati-rokiv-vaznici.html


 

В Україні оголосили підозру комбригу РФ, 

який керував захопленням корвета 

«Хмельницький» 

Командиру 41-ї бригади ракетних кораблів 

Чорноморського флоту Російської Федерації, 

який керував захопленням українського 

корвета “Хмельницький”, повідомили про 

підозру. 

 

COVID-сертифікат за 6 тисяч: 

медпрацівниця підробляла дані в базі МОЗ 

Кіберполіцейські викрили двох осіб у внесенні 

до електронних баз Міністерства охорони 
здоров'я неправдивих відомостей про 

вакцинацію - за псевдовакцинацію громадяни 

платили близько 6 000 гривень.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Кримські татари: «Катують не одного там, а 

кожного із нас...» 

Хто вони, фігуранти справи про диверсію, 

сфабрикованої у ФСБ?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Карпатах йде сніг 

В Івано-Франківській області, на горі Піп Іван, 

падає сніг. Тут обмежена видимість і 4 градуси 

морозу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3320354-v-ukraini-ogolosili-pidozru-kombrigu-rf-akij-keruvav-zahoplennam-korveta-hmelnickij.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3319818-u-karpatah-jde-snig.html


 

На Прикарпатті 759 закладів освіти 

призупинять навчальний процес - ОДА 

На Прикарпатті з 23 вересня через неналежну 
вакцинацію працівників 759 навчальних 

закладів призупиняють навчальний процес. У 

звичному режимі працюватиме 271 заклад 

освіти. 

 

 

Нацполіція та Facebook запускають систему 

сповіщень для розшуку дітей 

Національна поліція разом з соціальною 

мережею Facebook запускає систему 
сповіщення, яка сприятиме розшуку зниклих 

дітей. Впровадження системи AMBER Alert 

відбувається у партнерстві з Міністерством 

цифрової трансформації. 

 

 

Суперкубок України: букмекери дали 

прогноз на матч «Шахтар» - «Динамо» 

У середу, 22 вересня, відбудеться поєдинок за 

Суперкубок України з футболу між донецьким 

«Шахтарем» та київським «Динамо». 

 

У Києві відбувся перший в Україні 

благодійний бієнале поезії «Крила маю» 

У Києві на Софійській площі за підтримки 
Київського міського голови та Київської 

міської державної адміністрації відбувся 

перший в Україні благодійний бієнале поезії 

"Крила маю".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3320308-na-prikarpatti-759-zakladiv-osviti-prizupinat-navcalnij-proces-oda.html
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У Києві покажуть виставу «Poslukh» про 

самотність та її можливі наслідки 

У столичному Театрі драми та комедії на 
Лівому березі 2 та 3 жовтня відбудеться 

прем’єра фізичної вистави «Poslukh», 

центральною темою якої є самотність та її 

можливі наслідки.

 

У Черкасах пройде книжковий фестиваль 

«Можна все навпаки» 

У Черкасах 1-3 жовтня відбудеться книжковий 

фестиваль «Можна все навпаки», на який 

з'їдуться понад 50 видавництв зі всієї України.
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