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ТОП 

 

Аналітик не прогнозує зміни німецької 

політики щодо України після виборів до 

Бундестагу 

Україні не варто очікувати принципових змін у 
політиці Берліна щодо Києва після виборів до 

Бундестагу. 

 

 

В Україні затвердили національну систему 

стійкості - Зеленський увів у дію рішення 

РНБО 

Президент України Володимир Зеленський 
увів у дію рішення Ради національної безпеки 
й оборони "Про запровадження національної 
системи стійкості".
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Україна відреагувала на підписання 

Угорщиною газового контракту з РФ 

ЗАЯВА 

Міністерство закордонних справ України 
ініціює перенесення засідання Спільної 
міжурядової українсько-угорської комісії з 

питань економічного

 

 

Вітренко назвав обов’язкову передумову 

сертифікації «Північного потоку – 2» 

Розблокування доступу європейських покупців 
до придбання російського і 
центральноазійського газу на східному кордоні 
України та подальшого 

 

 

Кабмін змінив правління Нафтогазу 

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 
27 вересня змінив склад правління НАК 
«Нафтогаз України».

 

 

МОЗ підготувало наказ про обов'язкову 

COVID-вакцинацію чиновників та освітян 
ДОКУМЕНТ 

Міністерство охорони здоров'я підготувало 

проєкт наказу про затвердження переліку 
професій, виробництв та організацій, 
працівники яких підлягають обов'язковим 
профілактичним щепленням.
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У Києві перехожий вбив чоловіка, йому 

загрожує до 15 років Ф ОТО, ВІДЕО 

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 
киянину, який під час конфлікту застрелив 
чоловіка.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У МЗС пояснили, чому Київ не розриває 

дипломатичні відносини з Москвою 

Україна розглядала варіант розриву 
дипломатичних відносин з Росією, однак не 
знайшлося іншої держави, яка взяла б на себе 
функції із захисту українців, які знаходяться на 
території РФ.

 

Кулеба – про «червоні лінії» Путіна: З 

нашого боку кордону самі розберемося 

«Червоні лінії» російського Президента 
Володимира Путіна обмежуються територією 
РФ, заявляє міністр закордонних справ 
України Дмитро Кулеба. 

 

 

Білорусь перетворюється на військову базу 

Росії – МЗС відповіло на слова Лукашенка 

про Україну 

Олександр Лукашенко засвоїв шаблони 
російської пропагандистської риторики щодо 
загроз з боку країн Заходу та України і 

просторікує про примарні американські бази та 
табори бойовиків в Україні. 
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Стефанішина їде до Брюсселя в рамках 

підготовки до саміту Україна-ЄС 

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 
перебуватиме 27-28 вересня з робочим візитом 
в Брюсселі в рамках підготовки до саміту 

Україна-ЄС. 

 

 

Уряди України та США уклали угоду про 

покращення системи охорони здоров’я 

Кабінет Міністрів України та уряд Сполучених 
Штатів Америки уклали «Додаткову угоду до 
угоди про виконання завдання у сфері 

розвитку» на загальну суму 9 млн доларів.

 

 

Арешт українця в Нідерландах: посольство 

з’ясовує обставини затримання яхти з 

мігрантами 

Посольство України в Нідерландах взаємодіє з 
нідерландськими правоохоронцями задля 
з’ясування обставин затримання українця - 
капітана

  

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні очікують пікового навантаження 

на систему охорони здоров'я у листопаді 

Міністерство охорони здоров'я очікує пікове 
навантаження на систему охорони здоров'я у 
листопаді.
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МОЗ віднесло до «помаранчевої» зони п’ять 

регіонів ТАБЛИЦЯ  

П'ять областей знаходяться у «помаранчевій» 
зоні епідемічної небезпеки згідно з 
показниками захворюваності на COVID-19.

 

 

Лікарка розповіла, чим нинішні симптоми 

COVID-19 відрізняються від торішніх 

Симптоми захворювання на COVID-19 
сьогодні відрізняються від торішніх невисокою 
температурою, різким наростанням задишки і 

тим, що запах і смак не втрачаються. 

 

Протипоказання до COVID-вакцинації 

мають менш як 1% українців - Кузін 

Медичні протипоказання до вакцинації проти 
коронавірусної хвороби COVID-19 має менш 
як 1% людей.

 

 

Румунія запровадила двотижневий 

карантин для невакцинованих українців 

Румунія встановила карантинний режим на 14 
днів для всіх невакцинованих від COVID-19 
іноземних громадян, осіб без громадянства, які 
прибувають з третіх країн, крім ЄС та 
Швейцарії.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3322617-moz-vidneslo-do-pomarancevoi-zoni-pat-regioniv.html
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УКРАЇНА 

 

Фейкові COVID-сертифікати та вакцинація 

чиновників — про що говорили на нараді у 

Президента 

Кабінет Міністрів має запропонувати комплекс 
заходів для боротьби з підробкою ПЛР-тестів 
та сертифікатів про вакцинацію проти COVID-
19, а також 

 

 

Стало відомо, коли фракція «слуг» поїде в 

Трускавець 

Парламентська фракція партії «Слуга народу» 
проведе виїзне засідання фракції у Трускавці 1-
2 жовтня. 

 

Милованов пояснив, як закон про олігархів 

спрацює для кожного українця 

Боротьба з олігархами позитивно позначиться 
на економіці України та на кожному 
українцеві. 

 

 

«Об’єднані зусилля–2021»: українські 

«Буки» знищили всі цілі в небі ФОТО 

У рамках стратегічного командно-штабного 
навчання «Об'єднані зусилля-2021» 
відпрацювали пуски зенітних керованих ракет 
«Бук-М1».

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3322854-fejkovi-covidsertifikati-ta-vakcinacia-cinovnikiv-pro-so-govorili-na-naradi-u-prezidenta.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3323085-obednani-zusilla2021-ukrainski-buki-znisili-vsi-cili-v-nebi.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський змінив склад Національної 

інвестиційної ради 

Президент Володимир Зеленський вніс зміни у 

склад Національної інвестиційної ради. 

 

Ціна газу на Українській енергетичній біржі 

почала знижуватися 

Минулого тижня середня стартова ціна 
природного газу на Українській енергетичній 
біржі (УЕБ) почала знижуватися; найбільше 
зниження – 3,12% - зафіксоване на ресурс 
вересня у газотранспортній системі.  

 

Україна має залишатися країною-

транзитером – кандидат у канцлери ФРН 

Шольц 

Новий уряд ФРН подбає про те, щоб Україна 
залишалась країною-транзитером газу, щоб 
Росія дотримувалась зобов’язань, які вона дала 
під час переговорів щодо добудови газогону 
«Північний потік-2». 

 

 

ЗВТ між Україною та Туреччиною: у МЗС 

розповіли про хід переговорів 

Сільськогосподарська і металопродукція 
викликають найбільші дискусії під час 
обговорення підписання Угоди про зону 
вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323051-zelenskij-zminiv-sklad-nacionalnoi-investicijnoi-radi.html
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Посол пояснив, як Україні повернути статус 

провідного торгівельного партнера 

Туркменістану 

Щоб повернути собі статус одного з головних 
зовнішньоекономічних партнерів 
Туркменістану, Україна має зайняти 

проактивну позицію. 

 

 

Президент створив делегацію для 

переговорів з Канадою щодо угоди про 

вільну торгівлю 

Президент України Володимир Зеленський 
створив делегацію України для участі у 

переговорах з делегацією Канади щодо 
перегляду положень Угоди про вільну 
торгівлю між двома країнами. 

 

Врожай-2021: Україна може перетнути 

позначку у 100 млн тонн зернових 
АНАЛІТИКА 

Цьогорічний врожай зернових може 
перевершити усі сподівання. Та не факт, що він 

врятує від підвищення ціни на хліб

 

 

Більш як половина українців підтримують 

ідею ринку землі ОПИТУВАННЯ  

53% українців підтримують ідею ринку землі. 
37% вважають, що земля не може бути 
об’єктом купівлі-продажу.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про 

захист політв’язнів, постраждалих від 

агресії проти України 

Президент Володимир Зеленський вніс на 
розгляд Верховної Ради проєкт закону, який 
передбачає утворення Комісії з питань 
встановлення факту позбавлення особи 
особистої свободи внаслідок агресії проти 
України.

 

 

Джелялов розповів про «іспити» ув’язнення, 

подякував Зеленському та Ердогану ЛИСТ 

Одним із «головних іспитів» ув’язнення є 
брехливі обвинувачення та докази, найбільша 
цінність - це підтримка та допомога ззовні. 
Особливо надихає вірити та діяти, коли долею 

політичних бранців опікуються на найвищому 
рівні держав.

  

 

У колонії РФ кримського політв'язня 

Абдуллаєва поставили на профоблік як 

«схильного до екстремізму» 

Політв'язень із Криму Узеїр Абдуллаєв, який 
засуджений до 12,5 років позбавлення волі та 

утримується в колонії міста Салавата (РФ), 
поставлений

 

Денісова вимагає надати меддопомогу 

політв’язню Яцкіну 

В українського політв’язня Івана Яцкіна 

внаслідок тромбофлебіту почалося загострення 
трофічної виразки на обох ногах.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд змінив Антоненку цілодобовий 

домашній арешт на нічний 

Шевченківський райсуд Києва змінив 

запобіжний захід обвинувачуваному у справі 
щодо вбивства журналіста Павла Шеремета 
Андрію Антоненку із цілодобового на нічний 
домашній арешт. 

 

Рейси до окупованого Криму: суд арештував 

чотири судна та 12 літаків РФ 

Суд арештував 4 судна та 12 російських літаків 
за пасажирські перевезення до тимчасово 
окупованого Криму.  

 

СБУ викрила у Дніпрі конструкторське 

бюро, яке співпрацювало з кримськими 

окупантами 

Служба безпеки України викрила велике 
конструкторське бюро у Дніпрі, яке тісно 
співпрацювало з окупаційною владою Криму. 

 

 

На Черкащині пошкодили білборд 

кандидата у народні депутати – поліція 

почала розслідування 

На Черкащині поліція задокументувала факти 
пошкодження агітаційних матеріалів одного із 
кандидатів у народні депутати, відкрито 

кримінальне провадження. 
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СБУ заблокувала схему підробки та збуту 

міжнародних COVID-свідоцтв Ф ОТО 

Служба безпеки України заблокувала схему 
підробки та збуту міжнародних свідоцтв про 
вакцинацію від COVID-19.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як НАТО перетворюється на 

«конфедерацію» 

Еволюція системи колективної безпеки Заходу. 
Чи є у ній місце для України? 

 

У Польщі справу Никифоренка передали до 

іншої прокуратури ЕКСКЛЮЗИВ 

Справу про загибель українця Дмитра 
Никифоренка після затримання поліцією у 
Вроцлаві 30 липня рішенням Національної 
прокуратури Польщі передано з 

 

 

Цукровий діабет можна не лише 

успадкувати, а й «наїсти» - Микола 

Тронько, вчений-ендокринолог, академік 

НАМНУ  ІНТЕРВ'Ю 

На сьогодні цукровий діабет вважається 
однією з найбільш актуальних медико-
соціальних проблем суспільства, 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Леся Українка заговорила голосом акторки 

Ірми Вітовської 

Головна амбасадорка Волині Леся Українка 

заговорила голосом української акторки Ірми 
Вітовської та приміряла креативні образи від 
відомого 

 

У «Дії» з'явиться нова послуга – купівля-

продаж авто 

В Україні у електронному кабінеті водія і на 
порталі “Дія” водії невдовзі зможуть оформити 
договір купівлі-продажу автомобіля онлайн.

 

Де запропонують найвигідніші умови, там і 

проведемо реванш - Красюк 

Олександр Усик повернувся до Києва після 
бою з Джошуа. 

 

 

На Луганщині відкриють притулок для 

жінок з дітьми 

У Сєвєродонецьку відкриють притулок для 
тимчасового перебування жінок з дітьми. 
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В Івано-Франківську з’явиться 

«Туристичне таксі» 

В Івано-Франківську створюють «Туристичне 
таксі», яке зможе не лише довести гостей до 
місця призначення, але й максимально 
поінформувати їх про принади міста. 

 

У столиці відкрили виставку «Бабин Яр як 

Зона відчуження» 

У межах заходів до 80-х роковин трагедії 
Бабиного Яру в Києві на станції метро 
«Дорогожичі» 27 вересня врочисто відкрили 

концептуальну виставку «Бабин Яр як Зона 
відчуження»..

 

Кривий Ріг популяризує індустріальний 

туризм у танцювальному флешмобі ВІДЕО  

Кривий Ріг на Дніпропетровщині єдиний серед 

українських міст бере участь у міжнародному 
танцювальному флешмобі Work It Out, 
спрямованому на популяризування об’єктів 
індустріального туризму.

 

 

До 1 жовтня можна подати заявку на 

стипендію Президента для молодих 

майстрів народного мистецтва 

Міністерство культури та інформаційної 
політики нагадує, що до 1 жовтня можна 
подати заявку на здобуття стипендій 
Президента України для молодих майстрів 
народного мистецтва на 2022 рік.
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