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ТОП 

 

Рада ухвалила закон про олігархів. Основне 

з нього  

Реєстр олігархів вестиме РНБО, участь 

олігархів в політиці і в ЗМІ істотно обмежать, 

посадовців зобов’яжуть декларувати контакти 

з олігархами. Закон діятиме 10 років

  

 

Замах на Шефіра не є інсценуванням, 

поліція продовжить шукати докази у лісі - 

МВС 

Замах на першого помічника Президента 
Україна Сергія Шефіра був реальним, а не 

інсценуванням, і сьогодні правоохоронці 

продовжать пошуки доказів у лісовому масиві.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321117-osnovne-z-zakonu-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321117-osnovne-z-zakonu-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320580-zamah-na-sefira-ne-e-inscenuvannam-policia-prodovzit-sukati-dokazi-u-lisi-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320580-zamah-na-sefira-ne-e-inscenuvannam-policia-prodovzit-sukati-dokazi-u-lisi-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320580-zamah-na-sefira-ne-e-inscenuvannam-policia-prodovzit-sukati-dokazi-u-lisi-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320580-zamah-na-sefira-ne-e-inscenuvannam-policia-prodovzit-sukati-dokazi-u-lisi-mvs.html


 

Санкції проти РФ менш ефективні, ніж 

очікувалося – нідерландська експертка 

ІНТЕРВ'Ю 

У вересні цього року Європейський Союз ще 

на пів року продовжив персональні санкції  

проти РФ за дії з підриву територіальної 

цілісності, суверенітету та незалежності 

України. 

 

Ткаченко: Креативна економіка - це ₴117 

мільярдів внеску у ВВП 

В Україні 3,8% працюючого населення зайняті 

в креативних індустріях. 

 

Укрінформ - у ТОП медіа, яким найбільше 

довіряють журналіст ОПИТУВАННЯ  

Укрінформ увійшов у ТОП інформаційних 

ресурсів, яким найбільше довіряють 

журналісти.

 

 

Відсьогодні Україна у «жовтій» зоні – які 

заборони діють 

З 23 вересня на всій території України почав 
діяти жовтий рівень епідемічної небезпеки. 

Відповідне рішення ухвалила Державна 

комісія з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 21 вересня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320678-helen-over-de-linden-niderlandska-advokatka-ekspertka-z-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320678-helen-over-de-linden-niderlandska-advokatka-ekspertka-z-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320678-helen-over-de-linden-niderlandska-advokatka-ekspertka-z-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3320678-helen-over-de-linden-niderlandska-advokatka-ekspertka-z-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3320762-tkacenko-kreativna-ekonomika-ce-117-milardiv-vnesku-u-vvp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3320762-tkacenko-kreativna-ekonomika-ce-117-milardiv-vnesku-u-vvp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320796-ukrinform-u-top-media-akim-najbilse-doviraut-zurnalisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320796-ukrinform-u-top-media-akim-najbilse-doviraut-zurnalisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320649-vidsogodni-ukraina-u-zovtij-zoni-aki-zaboroni-diut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320649-vidsogodni-ukraina-u-zovtij-zoni-aki-zaboroni-diut.html


 

Найкращий матч Де Дзербі проти 

посереднього «Динамо» ФОТО 

«Шахтар» виграв Суперкубок України-2021.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Центр стратегічних комунікацій: Підтримка 

ОПЗЖ кремлівської партії буде 

використана пропагандою РФ 

Кремлівська пропаганда використає на свою 

користь публічні заяви партії ОПЗЖ, яка 

привітала владну російську партію «Единая 

Россия» з перемогою на «виборах» в РФ.

 

 

Зеленський зустрівся з прем'єром Британії 

Президент України Володимир Зеленський під 
час зустрічі у Нью-Йорку обговорив з прем'єр-

міністром Великої Британії Борисом 

Джонсоном співпрацю двох країн у низці сфер. 

 

 

США закликали Росію не перешкоджати 

місії ОБСЄ в Україні 

Сполучені Штати закликають Росію 
припинити перешкоджати роботі Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні та її 

зусиллям з 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3320677-najkrasij-matc-de-dzerbi-proti-poserednogo-dinamo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3320677-najkrasij-matc-de-dzerbi-proti-poserednogo-dinamo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321051-centr-strategicnih-komunikacij-pidtrimka-opzz-kremlivskoi-partii-bude-vikoristana-propagandou-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321051-centr-strategicnih-komunikacij-pidtrimka-opzz-kremlivskoi-partii-bude-vikoristana-propagandou-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321051-centr-strategicnih-komunikacij-pidtrimka-opzz-kremlivskoi-partii-bude-vikoristana-propagandou-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321051-centr-strategicnih-komunikacij-pidtrimka-opzz-kremlivskoi-partii-bude-vikoristana-propagandou-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320529-zelenskij-zustrivsa-z-premerom-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320529-zelenskij-zustrivsa-z-premerom-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3321133-ssa-zaklikali-rosiu-ne-pereskodzati-misii-obse-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3321133-ssa-zaklikali-rosiu-ne-pereskodzati-misii-obse-v-ukraini.html


 

Посли G7 кваплять Раду суддів із 

кандидатами в Етичну раду для ВРП 

Посли країн «Великої сімки» із занепокоєнням 
продовжують спостерігати за процесом судової 

реформи в України і закликають пришвидшити 

обрання кандидатів до Етичної комісії, яка має 

відбирати претендентів до Вищої ради 

правосуддя.

 

 

Європейські аудитори оцінили ефективність 

наданої Україні допомоги у боротьбі з 

корупцією 

В Україні корупція, попри багаторічні зусилля 

у боротьбі з цим явищем, залишається 

епідемією для країни у багатьох секторах, і 
допомога ЄС виявилася неефективною у цих 

прагненнях. 

 

Немчінов обговорив з делегацією Програми 

SIGMA реформу держуправління 

Міністр Кабінету Міністр Олег Немчінов на 

зустрічі обговорив представниками делегації 

Програми SIGMA реформу держуправління.

 

 

З Кабула вилетів літак, на борту якого 

близько 100 евакуйованих українців 

З аеропорту Кабула вилетів цивільний літак, на 

борту якого перебувають близько 100 

евакуйованих громадян України.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321056-posli-g7-kvaplat-radu-suddiv-iz-kandidatami-v-eticnu-radu-dla-vrp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321056-posli-g7-kvaplat-radu-suddiv-iz-kandidatami-v-eticnu-radu-dla-vrp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321123-evropejski-auditori-ocinili-efektivnist-nadanoi-ukraini-dopomogi-u-borotbi-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321123-evropejski-auditori-ocinili-efektivnist-nadanoi-ukraini-dopomogi-u-borotbi-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321123-evropejski-auditori-ocinili-efektivnist-nadanoi-ukraini-dopomogi-u-borotbi-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321123-evropejski-auditori-ocinili-efektivnist-nadanoi-ukraini-dopomogi-u-borotbi-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321009-nemcinov-obgovoriv-z-delegacieu-programi-sigma-reformu-derzupravlinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321009-nemcinov-obgovoriv-z-delegacieu-programi-sigma-reformu-derzupravlinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320863-z-kabula-viletiv-litak-na-bortu-akogo-blizko-100-evakujovanih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320863-z-kabula-viletiv-litak-na-bortu-akogo-blizko-100-evakujovanih-ukrainciv.html


КОРОНАВІРУС 

 

Четверта COVID-хвиля в Україні спаде 

наприкінці року - вчені 

Вчені прогнозують, що згасання четвертої 
хвилі COVID-19 в Україні очікується в кінці 

2021 року. Зараз ця хвиля знаходиться на стадії 

зростання. 

 

 

У Києві визначили 16 лікарень для 

госпіталізації COVID-пацієнтів, у резерві ще 

дві 

У столиці визначено 16 закладів охорони 
здоров’я для госпіталізації пацієнтів з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19. 

 

На дистанційне навчання перевели 244 

школи на Закарпатті 

На Закарпатті 244 школи перейшли на 

дистанційну форму навчання, загалом в області 

функціонує 604 заклади повної загальної 

середньої освіти.

 

УКРАЇНА 

 

Арахамія хоче виключити з фракції 

депутатку, яка голосувала проти 

законопроєкту про олігархів 

Голова фракції «Слуга народу» Давид 

Арахамія вважає, що депутатку Людмилу 

Буймістер, яка голосувала проти 
законопроєкту про олігархів, варто виключити 

з фракції.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3321129-cetverta-covidhvila-v-ukraini-spade-naprikinci-roku-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3321129-cetverta-covidhvila-v-ukraini-spade-naprikinci-roku-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3320870-u-kievi-viznacili-16-likaren-dla-gospitalizacii-covidpacientiv-u-rezervi-se-dvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3320870-u-kievi-viznacili-16-likaren-dla-gospitalizacii-covidpacientiv-u-rezervi-se-dvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3320870-u-kievi-viznacili-16-likaren-dla-gospitalizacii-covidpacientiv-u-rezervi-se-dvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3320870-u-kievi-viznacili-16-likaren-dla-gospitalizacii-covidpacientiv-u-rezervi-se-dvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3321069-na-distancijne-navcanna-pereveli-244-skoli-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3321069-na-distancijne-navcanna-pereveli-244-skoli-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320895-arahamia-hoce-vikluciti-z-frakcii-deputatku-aka-golosuvala-proti-zakonoproektu-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320895-arahamia-hoce-vikluciti-z-frakcii-deputatku-aka-golosuvala-proti-zakonoproektu-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320895-arahamia-hoce-vikluciti-z-frakcii-deputatku-aka-golosuvala-proti-zakonoproektu-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320895-arahamia-hoce-vikluciti-z-frakcii-deputatku-aka-golosuvala-proti-zakonoproektu-pro-oligarhiv.html


 

Малюська прогнозує, що затягнути 

підписання закону про олігархів не вдасться 

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що 
Верховна Рада ухвалила закон про олігархів «у 

цілком прийнятному вигляді, без 

перекручування та розмивання змісту». 

 

Депутати призначили Іонушаса головою 

правоохоронного комітету ВР 

Верховна Рада призначила народного депутата 

з фракції "Слуга народу" Сергія Іонушаса 
головою парламентського Комітету з питань 

правоохоронної діяльності.

 

 

Київрада призначила Крищенка 

заступником Кличка 

Київська міська рада підтримала призначення 

заступником голови КМДА з питань 
здійснення самоврядних повноважень 

екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка.

 

Майже 75% українців вважають, що 

ініціювати відновлення миру має Президент 
ОПИТУВАННЯ  

74,4% опитаних українців вважають, що 

ініціатором створення державного плану дій з 

відновлення миру в країні має стати Президент 

України.

 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321092-maluska-prognozue-so-zatagnuti-pidpisanna-zakonu-pro-oligarhiv-ne-vdastsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321092-maluska-prognozue-so-zatagnuti-pidpisanna-zakonu-pro-oligarhiv-ne-vdastsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320850-deputati-priznacili-ionusasa-golovou-pravoohoronnogo-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320850-deputati-priznacili-ionusasa-golovou-pravoohoronnogo-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3320769-kiivrada-priznacila-krisenka-zastupnikom-klicka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3320769-kiivrada-priznacila-krisenka-zastupnikom-klicka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321108-majze-75-ukrainciv-vvazaut-so-iniciatorom-planu-dij-z-vidnovlenna-miru-mae-stati-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321108-majze-75-ukrainciv-vvazaut-so-iniciatorom-planu-dij-z-vidnovlenna-miru-mae-stati-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321108-majze-75-ukrainciv-vvazaut-so-iniciatorom-planu-dij-z-vidnovlenna-miru-mae-stati-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3321108-majze-75-ukrainciv-vvazaut-so-iniciatorom-planu-dij-z-vidnovlenna-miru-mae-stati-prezident.html


 

Рада виключила з порядку денного зміни в 

Податковий кодекс 

Верховна Рада виключила з порядку денного 
пленарного засідання 23 вересня та тижневого 

порядку денного законопроєкт "Про внесення 

змін до

 

 

54% українців - проти компромісів з 

ОРДЛО, 43% вірять у повернення Криму 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

Майже 81% українців вважає, що на території 

Донецької та Луганської областей триває 

збройний конфлікт із Росією, і 54% упевнені, 

що Україна не має йти на жодні компроміси 

заради завершення конфлікту.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський: Україна відкрита для великого 

бізнесу, але не для олігархічного впливу 

Президент Володимир Зеленський подякував 

Верховній Раді за ухвалення закону про 

олігархів й запевнив, що Україна відкрита для 

великого бізнесу, але не для олігархічного 

впливу на чиновників, політиків і медіа.

 

 

Наглядова рада проти Вітренка: як 

розвивався конфлікт у Нафтогазі 

Корпоративний конфлікт у Нафтогазі триває з 

весни, чи видно його край?

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320831-rada-viklucila-z-poradku-dennogo-zakonoproekt-pro-zmini-v-podatkovij-kodeks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320831-rada-viklucila-z-poradku-dennogo-zakonoproekt-pro-zmini-v-podatkovij-kodeks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320972-54-ukrainciv-proti-kompromisiv-z-ordlo-43-virat-u-povernenna-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320972-54-ukrainciv-proti-kompromisiv-z-ordlo-43-virat-u-povernenna-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320972-54-ukrainciv-proti-kompromisiv-z-ordlo-43-virat-u-povernenna-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320972-54-ukrainciv-proti-kompromisiv-z-ordlo-43-virat-u-povernenna-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320922-zelenskij-ukraina-vidkrita-dla-velikogo-biznesu-ale-ne-dla-oligarhicnogo-vplivu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320922-zelenskij-ukraina-vidkrita-dla-velikogo-biznesu-ale-ne-dla-oligarhicnogo-vplivu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320845-nagladova-rada-proti-vitrenka-ak-rozvivavsa-konflikt-u-naftogazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3320845-nagladova-rada-proti-vitrenka-ak-rozvivavsa-konflikt-u-naftogazi.html


 

Всесвітній саміт з продовольчих систем: що 

може запропонувати Україна 

Платформа Global 100% RE Ukraine спільно з 
Українською асоціацією бізнесу та торгівлі 

(UBTA) провели традиційні Зелені діалоги. 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

США в ОБСЄ: Росія карає українців у 

Криму за відмову від російських паспортів 

Російська окупаційна влада в українському 

Криму продовжує карати громадян України, 
які відмовилися від нав’язуваних їм російських 

паспортів. 

 

Доповідь ООН з прав людини: глава місії 

розповіла про тортури Єсипенка в 

окупованому Криму ВІДЕО 

Російська Федерація як окупаційна держава 

повинна припинити порушення міжнародного 
гуманітарного права, міжнародного права та 

прав людини у Криму.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд Лондона підтвердив наявність підстав 

для арешту коштів Жеваго 

Високий суд Англії та Уельсу 23 вересня 

оголосив рішення щодо розгляду заяви Фонду 

гарантування вкладів та ПАТ «Банк «Фінанси 

та Кредит» про 
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Біля Ради сталися сутички між ФОПами та 

правоохоронцями ФОТО 

На перетині вулиць Шовковичної та Михайла 
Грушевського біля будівлі Верховної Ради 

сталися сутички між мітингувальниками руху 

SaveФОП та представниками правоохоронних 

органів.

 

 

Проти ФДМУ порушені чотири справи за 

«дешевий» продаж готелю «Дніпро» 

У Фонді державного майна скаржаться на 
роботу правоохоронних органів, які заводять 

кримінальні справи, при цьому як правило, 

керуючись фіктивними 

 

 

Матері зниклого безвісти під Слов’янськом 

передали його останки – ТКГ ФОТО 

Українська сторона у Тристоронній контактній 

групі передала останки загиблого у ході 

збройного конфлікту на сході України чоловіка 

його матері.

 

 

Розтрата на 30 мільйонів: ексзаступника 

директора Харківського авіазаводу 

оголосили в розшук 

Колишнього першого заступника генерального 

директора Харківського державного 
авіаційного виробничого підприємства 

(Харківський авіазавод, 
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У столиці викрили псевдополіцейських, які 

займалися розбоями та вимаганням 

У Києві викрили псевдополіцейських, які 
займалися розбоями та вимаганням. 

Про підозру повідомили сімом учасникам 

організованої злочинної групи. 

 

На Прикарпатті знайшли тіло грибника, 

який зник більш як місяць тому 

На Прикарпатті, у Калуському районі, 
рятувальники знайшли тіло чоловіка, який 

пішов у ліс по гриби 31 липня і не повернувся 

додому.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Замах на Шефіра: відповідь обіцяють 

сильну 

Укрінформ зібрав усе, що відомо наразі з 

офіційних джерел про обстріл автомобіля 

першого помічника Володимира Зеленського 

 

Максим Ткач, керівник регіонального офісу 

Програми «U-LEAD з Європою» в 

Донецькій області -   ІНТЕРВ'Ю 

Донецька область навіть після втрати 
контролю над Донецьком, Макіївкою та 
Горлівкою залишається регіоном 
урбанізованим, із великим відсотком міського 
населення. 
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Пенсійна реформа: Це буде у 2023-му, 

найпізніше – у 2024 році 

Впровадженню обов’язкової накопичувальної 
системи є альтернатива – народжувати в 

середньом 4-5 дітей на сім’ю. Влаштовує? 

 

Київрада: призначення Крищенка, 

опалювальний сезон, захоплення столичних 

земель 

Сесія Київради 23 вересня ухвалила ряд рішень 

соціального й екологічного характеру

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Данії в музеї відкриють виставку, 

присвячену зв’язкам вікінгів з Київською 

Руссю 

У данському археологічному та 
етнографічному музеї «Мосгорд», що у 

містечку Хойб’єрг, 19 січня 2022 року в рамках 

відзначення 30-річчя 

 

 

Міст спотикання над Ужем 

Чому ідею реконструкції старого пішохідного 

мосту в Ужгороді сприйняли підозріло, і що 

буде далі? 
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Українська спілка в Анкарі запрошує на 

етер, присвячений проблемі домашнього 

насильства 

Українська спілка в Анкарі 24 вересня о 19.30 

проведе етер на тему «Підтримка жертв 

домашнього насилля в турецько-українських 

сім’ях» за участі Консула України в Анкарі та 

правозахисниці. 

 

У «Дії» з'явився новий функціонал — 

шеринг документів 

У застосунку “Дія” з’явився новий функціонал, 

який наразі доступний клієнтам сервісних 

центрів Міністерства внутрішніх справ 

України - шеринг документів, зокрема, це і 

шеринг електронного паспорта.

 

 

«На каву – до Львова» запрошує XII Lviv 

Coffee Festival 

Найстаріший львівський кавовий фестиваль 

Lviv Coffee Festival з незмінним гаслом «На 
каву – до Львова» відбудеться 24-26 вересня на 

подвір’ї Палацу Потоцьких.

 

 

Джошуа: люблю український стиль і 

український народ 

Британець високої думки про український 

бокс.
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Аеропорт «Бориспіль» увійшов до рейтингу 

найефективніших летовищ Європи  
ІНФОГРАФІКА 

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" увійшов 
до рейтингу найефективніших летовищ Європи 

за версією ACI EUROPE.

 

 

У Києві відкрився Манхеттенський 

фестиваль короткометражних фільмів 

У столичному кінотеатрі "Оскар" у ТРЦ 

Gulliver 22 вересня відбулося відкриття 24-го 

Манхеттенського фестивалю 

короткометражних фільмів.

 

 

Люди, ціни та локації: французький 

продюсер назвав переваги зйомок кіно в 

Україні 

Французький продюсер Жан-Шарль Леві 
заявив, що готовність людей працювати є 

однією з переваг зйомок фільмів в Україні.
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