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ТОП 

 

Кабмін схвалив основні напрямки 

діяльності Нафтогазу на 2021 рік 

Кабінет Міністрів схвалив основні напрямки 

діяльності НАК «Нафтогаз України» на 2021 

рік додатково до раніше затверджених на 

довгострокову 

 

Єрмак - про замах на Шефіра: Слідство 

співпрацює зі США і Британією 

Після обстрілу автомобіля Сергія Шефіра 
влада України отримала від міжнародних 

партнерів багато слів підтримки та пропозицій 

допомоги в розслідуванні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323099-kabmin-shvaliv-osnovni-napramki-dialnosti-naftogazu-na-2021-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323099-kabmin-shvaliv-osnovni-napramki-dialnosti-naftogazu-na-2021-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323124-ermak-pro-zamah-na-sefira-slidstvo-spivpracue-zi-ssa-i-britanieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323124-ermak-pro-zamah-na-sefira-slidstvo-spivpracue-zi-ssa-i-britanieu.html


 

«Зелений» водень може вивести відносини 

України з ФРН на новий рівень - Кулеба 

Розвиток водневої економіки може дати 
Україні історичний шанс стати для Німеччини 

важливим постачальником енергії, відтіснивши 

Росію. 

 

 

Штати успішно випробували гіперзвукову 

ракету HAWC 

У міноборони США оголосили про успішне 

випробування ракети нового покоління, 

швидкість якої вп’ятеро перевищує звукову. 

 

У світі зафіксували понад 233 мільйони 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 28 вересня зафіксовано 

233 099 451 випадок зараження коронавірусом, 

зокрема 4 769 820 летальних, одужали вже 209 

832 648 осіб.

 

СВІТ 

 

Штатам загрожує шатдаун через позицію 

республіканців у Сенаті 

Республіканці в Сенаті США заблокували 

процедуру ухвалення законодавчої ініціативи 

про підвищення обмежень щодо державного 
боргу, а також тимчасове фінансування уряду 

до 3 грудня. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323146-zelenij-voden-moze-vivesti-vidnosini-ukraini-z-frn-na-novij-riven-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323146-zelenij-voden-moze-vivesti-vidnosini-ukraini-z-frn-na-novij-riven-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323162-stati-uspisno-viprobuvali-giperzvukovu-raketu-hawc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323162-stati-uspisno-viprobuvali-giperzvukovu-raketu-hawc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323171-u-sviti-zafiksuvali-ponad-233-miljoni-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323171-u-sviti-zafiksuvali-ponad-233-miljoni-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323148-statam-zagrozue-satdaun-cerez-poziciu-respublikanciv-u-senati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323148-statam-zagrozue-satdaun-cerez-poziciu-respublikanciv-u-senati.html


 

«Вони хочуть знищити мою країну»: 

Прем’єр Ізраїлю в ООН закликав зупинити 

Іран 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет 

звернувся до світової спільноти із закликом 

зупинити Іран у його намаганнях здобути 

ядерну зброю. 

 

 

Представник Афганістану відмовився 

виступати на Генасамблеї ООН 

Унаслідок зміни влади в Афганістані 

представник цієї країни відмовився від виступу 

на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. 

 

На Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 

завершився тиждень високого рівня 

У Нью-Йорку голова Генеральної Асамблеї 

ООН Абдула Шахід закрив тиждень високого 

рівня, у кому взяли участь близько сотні глав 

держав.

 

 

Росію та Китай не допустять до будівництва 

блоку АЕС у Чехії – Земан підписав закон 

Президент Чехії Мілош Земан підписав у 

понеділок низку законів, серед яких документ, 

яким російським та китайським компаніям 

забороняється брати 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323154-voni-hocut-znisiti-mou-krainu-premer-izrailu-v-oon-zaklikav-zupiniti-iran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323154-voni-hocut-znisiti-mou-krainu-premer-izrailu-v-oon-zaklikav-zupiniti-iran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323154-voni-hocut-znisiti-mou-krainu-premer-izrailu-v-oon-zaklikav-zupiniti-iran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323154-voni-hocut-znisiti-mou-krainu-premer-izrailu-v-oon-zaklikav-zupiniti-iran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323158-predstavnik-afganistanu-vidmovivsa-vistupati-na-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323158-predstavnik-afganistanu-vidmovivsa-vistupati-na-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323177-na-genasamblei-oon-u-nujorku-zaversivsa-tizden-visokogo-rivna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323177-na-genasamblei-oon-u-nujorku-zaversivsa-tizden-visokogo-rivna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323101-rosiu-ta-kitaj-ne-dopustat-do-budivnictva-bloku-aes-u-cehii-zeman-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323101-rosiu-ta-kitaj-ne-dopustat-do-budivnictva-bloku-aes-u-cehii-zeman-pidpisav-zakon.html


 

Індія успішно випробувала зенітну ракету 

Akash Prime 

Військові Індії провели випробування нової 
версії зенітної ракети Akash із вдосконаленою 

радіолокаційною головкою самонаведення. 

 

Авіапатруль НАТО в Балтії за тиждень сім 

разів супроводжував військові літаки РФ 

Винищувачі місії Балтійського повітряного 
патрулювання НАТО минулого тижня сім разів 

піднімалися в повітря, в результаті чого було 

ідентифіковано і здійснено супровід 17 

військових російських літаків.

 

 

Спецслужби Польщі: Кожен п'ятий 

нелегальний мігрант з Білорусі має зв'язки з 

Росією 

Приблизно 20% нелегальних мігрантів, які 

потрапили до Польщі з Білорусі та пройшли 

перевірку місцевих спецслужб, мають зв’язки з 

Росією. 

 

 

Фінляндія заявляє про зростання 

активності спецслужб Росії та Китаю 

У свіжому звіті фінської Поліції безпеки SUPO 

зазначається, що Фінляндія і фіни регулярно 
стають об'єктами широкомасштабної 

нелегальної розвідувальної діяльності з боку 

Росії та Китаю. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323103-india-uspisno-viprobuvala-zenitnu-raketu-akash-prime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323103-india-uspisno-viprobuvala-zenitnu-raketu-akash-prime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323175-aviapatrul-nato-v-baltii-za-tizden-sim-raziv-suprovodzuvav-vijskovi-litaki-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323175-aviapatrul-nato-v-baltii-za-tizden-sim-raziv-suprovodzuvav-vijskovi-litaki-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323164-specsluzbi-polsi-kozen-patij-nelegalnij-migrant-z-bilorusi-mae-zvazki-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323164-specsluzbi-polsi-kozen-patij-nelegalnij-migrant-z-bilorusi-mae-zvazki-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323164-specsluzbi-polsi-kozen-patij-nelegalnij-migrant-z-bilorusi-mae-zvazki-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323164-specsluzbi-polsi-kozen-patij-nelegalnij-migrant-z-bilorusi-mae-zvazki-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323097-finlandia-zaavlae-pro-zrostanna-aktivnosti-specsluzb-rosii-ta-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323097-finlandia-zaavlae-pro-zrostanna-aktivnosti-specsluzb-rosii-ta-kitau.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

У «Норманді» обговорювали участь у саміті 

нового канцлера ФРН - Резніков 

Сторони Нормандського формату 
обговорювали питання організації саміту за 

участю нового канцлера Німеччини. 

 

Якби Росія хотіла переговорів Зеленського й 

Путіна, ми б уже знали дату - глава ОП 

Президент Зеленський запропонував 

російському колезі провести переговори щодо 
врегулювання ситуації на сході України, і якби 

РФ хотіла цієї зустрічі, уже були б відомі її 

дата і місце. 

 

 

Кулеба: Зеленський вів би розмову з 

Путіним з наступальних позицій 

Володимир Зеленський вів би розмову тет-а-

тет з Володимиром Путіним з наступальних 

позицій і створив би для нього ситуацію 

дискомфорту. 

 

До Нормандського формату потрібно 

залучати інші країни - Резніков 

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій Олексій 

Резніков переконаний у тому, що 

Нормандський формат треба зберегти, 

залучивши до нього інші країни.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323137-u-normandi-obgovoruvali-ucast-u-samiti-novogo-kanclera-frn-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323137-u-normandi-obgovoruvali-ucast-u-samiti-novogo-kanclera-frn-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323121-akbi-rosia-hotila-peregovoriv-zelenskogo-j-putina-mi-b-uze-znali-datu-glava-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323121-akbi-rosia-hotila-peregovoriv-zelenskogo-j-putina-mi-b-uze-znali-datu-glava-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323139-kuleba-zelenskij-viv-bi-rozmovu-z-putinim-z-nastupalnih-pozicij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323139-kuleba-zelenskij-viv-bi-rozmovu-z-putinim-z-nastupalnih-pozicij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323117-do-normandskogo-formatu-potribno-zalucati-insi-kraini-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323117-do-normandskogo-formatu-potribno-zalucati-insi-kraini-reznikov.html


 

Кулеба вважає, що Україні слід відмовитися 

від «партнерозалежності» 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 
вважає, що Україні не варто боятися 

вибудовувати свою політику з урахуванням 

власних інтересів, а не реакції міжнародних 

партнерів. 

 

Зараз не час говорити про миротворців 

ООН на сході України - Єрмак 

Президент Зеленський під час візиту в Нью-

Йорка не порушував питання залучення 
миротворців під мандатом ООН до 

врегулювання ситуації на сході України.

 

 

Політв'язень з Криму 160 днів провів у 

ШІЗО російської колонії 

Політв'язень Еміль Джемаденов, який відбуває 

12-річне ув'язнення, за півтора року в колонії 
міста Салавата (РФ) загалом близько 160 днів 

провів у штрафному ізоляторі.

 

УКРАЇНА  

 

Резніков очікує ухвалення чотирьох законів 

у рамках Стратегії розвитку Донеччини й 

Луганщини 

У рамках реалізації Стратегії економічного 

розвитку Донецької та Луганської областей на 

період до 2030 року Рада має ухвалити низку 

важливих законопроєктів, які вже внесені на її 

розгляд.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323132-kuleba-vvazae-so-ukraini-slid-vidmovitisa-vid-partnerozaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323132-kuleba-vvazae-so-ukraini-slid-vidmovitisa-vid-partnerozaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323115-zaraz-ne-cas-govoriti-pro-mirotvorciv-oon-na-shodi-ukraini-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323115-zaraz-ne-cas-govoriti-pro-mirotvorciv-oon-na-shodi-ukraini-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3323160-politvazen-z-krimu-160-dniv-proviv-u-sizo-rosijskoi-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3323160-politvazen-z-krimu-160-dniv-proviv-u-sizo-rosijskoi-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3323173-reznikov-ocikue-uhvalenna-cotiroh-zakoniv-u-ramkah-strategii-rozvitku-doneccini-j-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3323173-reznikov-ocikue-uhvalenna-cotiroh-zakoniv-u-ramkah-strategii-rozvitku-doneccini-j-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3323173-reznikov-ocikue-uhvalenna-cotiroh-zakoniv-u-ramkah-strategii-rozvitku-doneccini-j-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3323173-reznikov-ocikue-uhvalenna-cotiroh-zakoniv-u-ramkah-strategii-rozvitku-doneccini-j-lugansini.html


 

Зеленський затвердив Національну 

стратегію розвитку громадянського 

суспільства 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

Національну стратегію сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2021 

– 2026 роки.

 

 

Кандидати на керівні посади в САП 

виконають практичне завдання 9 жовтня 

Кандидати на керівні посади в Спеціалізованій 
антикорупційній прокуратурі виконають 

практичне завдання 9 жовтня.

  

 

Києву повернули землю на Совських 

ставках вартістю понад 600 мільйонів 

Громаді Києва повернули земельну ділянку в 

нижньому каскаді Совських ставків вартістю 

614 млн грн. 

 

Нацбанк встановив курс гривні на рівні 

26,66 

Національний банк України на вівторок, 28 
вересня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,6556 грн за долар.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323169-zelenskij-zatverdiv-nacionalnu-strategiu-rozvitku-gromadanskogo-suspilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323169-zelenskij-zatverdiv-nacionalnu-strategiu-rozvitku-gromadanskogo-suspilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323169-zelenskij-zatverdiv-nacionalnu-strategiu-rozvitku-gromadanskogo-suspilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323169-zelenskij-zatverdiv-nacionalnu-strategiu-rozvitku-gromadanskogo-suspilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323105-kandidati-na-kerivni-posadi-v-sap-vikonaut-finalne-zavdanna-9-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323105-kandidati-na-kerivni-posadi-v-sap-vikonaut-finalne-zavdanna-9-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3323167-kievu-povernuli-zemlu-na-sovskih-stavkah-vartistu-ponad-600-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3323167-kievu-povernuli-zemlu-na-sovskih-stavkah-vartistu-ponad-600-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323179-nacbank-vstanoviv-kurs-grivni-na-rivni-2666.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323179-nacbank-vstanoviv-kurs-grivni-na-rivni-2666.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти вісім разів зривали «тишу», з 

початку доби під Кримським поранили 

бійця ЗСУ 

Минулої доби, 27 вересня, інтенсивність 

бойових дій на лінії зіткнення зросла у 

порівнянні з попередньою добою. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

28 вересня: народний календар і 

астровісник 

Зірки радять присвятити цей день побудові 

планів на майбутнє 

 

 

Freedom House віднесла Україну до країн із 

«частково вільним інтернетом» ЗВІТ  

Правозахисна організація Freedom House у 

новому звіті про ситуацію у світі зі свободою 

глобальної мережі віднесла Україну до 
категорії країн із «частково вільним 

інтернетом».

  

 

Талібан заборонив своїм бійцям селфі та 

стильний одяг 

Бойовики угруповання Талібан мусять 
припинити робити селфі й виставляти фото в 

соцмережах, а також порушувати ісламські 

традиції в одязі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3323182-okupanti-visim-raziv-zrivali-tisu-z-pocatku-dobi-pid-krimskim-poranili-bijca-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3323182-okupanti-visim-raziv-zrivali-tisu-z-pocatku-dobi-pid-krimskim-poranili-bijca-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3323182-okupanti-visim-raziv-zrivali-tisu-z-pocatku-dobi-pid-krimskim-poranili-bijca-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3323182-okupanti-visim-raziv-zrivali-tisu-z-pocatku-dobi-pid-krimskim-poranili-bijca-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3323126-28-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3323126-28-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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Козлова виграла українське дербі у Костюк 

на турнірі WTA в Чикаго 

Українка Катерина Козлова вийшла до другого 
кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) 

Chicago Fall Tennis Classic в Чикаго (США) з 

призовим фондом 

 

28 вересня. Пам’ятні дати 

Щороку, 28 вересня, в чергові роковини смерті 

французького хіміка і мікробіолога, 

винахідника вакцини проти сказу Луї Пастера, 

відзначається
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