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ТОП 

 

Вибори в ОРДЛО мають відбутися за 

українськими законами — Зеленський 

Місцеві вибори на окупованій території 

Донбасу мають відбутися відповідно до 

українського законодавства, а про їх можливий 

формат суспільству повідомлять після 

узгодження дати "нормандської зустрічі". 

 

Верховна Рада розпустила ЦВК: "за" - 341 

Верховна Рада ухвалила постанову "Про 

дострокове припинення повноважень всього 

складу Центральної виборчої комісії".

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779861-vibori-v-ordlo-maut-vidbutisa-za-ukrainskimi-zakonami-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779861-vibori-v-ordlo-maut-vidbutisa-za-ukrainskimi-zakonami-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779861-vibori-v-ordlo-maut-vidbutisa-za-ukrainskimi-zakonami-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779391-rada-rozpustila-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779391-rada-rozpustila-cvk.html


 

США виділяють Україні $390 мільйонів 

військової допомоги - Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

подякував Сполученим Штатам Америки за 

розблокування виділення військової допомоги 

Україні та відзначив чудові відносини між 

двома державами.

 

 

Дубілет хоче скасувати документ про згоду 

на обробку персональних даних 

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 

вивчає можливість скасування згоди на 

обробку персональних даних, де це можливо

 

Майно банку Порошенка пустять з молотка 

OpenMarket (ДП «СЕТАМ») уклав угоду з АТ 

«Міжнародний інвестиційний банк» про 

реалізацію майна; першим лотом стане 

житловий будинок в Одесі зі стартовою ціною 

4,3 млн грн.

 

 

Ігри нескорених, фестиваль дерунів та 

SolomaFest: афіша на 13-15 вересня 

Фестивалимо, ласуємо дерунами, захищаємо 

права тварин та підтримуємо українських 

воїнів. Зібрали для вас найцікавіші події цих 

вихідних у Києві (і не тільки)

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779700-ssa-vidilaut-ukraini-390-miljoniv-vijskovoi-dopomogi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779700-ssa-vidilaut-ukraini-390-miljoniv-vijskovoi-dopomogi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779700-ssa-vidilaut-ukraini-390-miljoniv-vijskovoi-dopomogi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779588-dubilet-hoce-skasuvati-dokument-pro-zgodu-na-obrobku-personalnih-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779588-dubilet-hoce-skasuvati-dokument-pro-zgodu-na-obrobku-personalnih-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779588-dubilet-hoce-skasuvati-dokument-pro-zgodu-na-obrobku-personalnih-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779826-majno-banku-porosenka-pustat-z-molotka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779826-majno-banku-porosenka-pustat-z-molotka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779416-igri-neskorenih-festival-deruniv-ta-solomafest-afisa-na-1315-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779416-igri-neskorenih-festival-deruniv-ta-solomafest-afisa-na-1315-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779416-igri-neskorenih-festival-deruniv-ta-solomafest-afisa-na-1315-veresna.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Кремлі не виключають нового обміну з 

Україною 

Помічник президента РФ Дмитро Пєсков не 

виключає, що Росія і Україна можуть провести 

новий обмін утримуваними особами.

 

 

Зустріч з Трампом відбудеться у вересні — 

Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський не 

сумнівається в тому, що зустрінеться з 

президентом США Дональдом Трампом і ця 

зустріч відбудеться вже у вересні.

 

 

Україна програла Росії апеляцію за 

суперечкою у СОТ 

Апеляційний орган Світової організації 

торгівлі відхилив апеляцію України щодо 

програного Москві позову про запроваджені 

Україною мита на нітрат амонію походженням 

з РФ.

 

 

ООН відправила на окупований Донбас 

понад 15 тонн гуманітарної допомоги 

Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців направило на тимчасово 

окуповану територію Донбасу 3 вантажівки 

гуманітарної допомоги.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779638-u-kremli-ne-viklucaut-novogo-obminu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779638-u-kremli-ne-viklucaut-novogo-obminu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779638-u-kremli-ne-viklucaut-novogo-obminu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779473-zustric-z-trampom-vidbudetsa-u-veresni-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779473-zustric-z-trampom-vidbudetsa-u-veresni-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779473-zustric-z-trampom-vidbudetsa-u-veresni-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779323-ukraina-prograla-rosii-apelaciu-za-supereckou-u-sot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779323-ukraina-prograla-rosii-apelaciu-za-supereckou-u-sot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779323-ukraina-prograla-rosii-apelaciu-za-supereckou-u-sot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779254-oon-vidpravila-na-okupovanij-donbas-ponad-15-tonn-gumanitarnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779254-oon-vidpravila-na-okupovanij-donbas-ponad-15-tonn-gumanitarnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779254-oon-vidpravila-na-okupovanij-donbas-ponad-15-tonn-gumanitarnoi-dopomogi.html


 

У МІОК запрошують на наукову 

конфреренцію «Громадський активізм 

українських мігрантів Європи» 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Громадський активізм українських мігрантів 

Європи: згуртовані новими викликами» 

відбудеться у Львові 24 жовтня.

 

 

НБУ та МВФ розпочали роботу над новою 

програмою співпраці 

Національний банк України і Міжнародний 

валютний фонд розпочали спільну роботу над 

новою програмою співпраці.

 

 

USAID надала Україні 11 передавачів для 

мовлення на окуповані території 

Для розширення українського телевізійного 

мовлення на непідконтрольних уряду 

територіях і в районах, що межують з ними, 

розмістять 11 передавачів, переданих Україні в 

межах спільного проєкту з Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID).

БЕЗПЕКА 

 

Кучма: 18 вересня у Мінську можуть 

погодити дату розведення військ у 

Петровському і Золотому 

На наступному засіданні Тристоронньої 

контактної групи у Мінську може бути 

погоджено остаточну дату відведення військ у 

районі Петровського і Золотого.

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2779454-u-miok-zaprosuut-na-naukovu-konfrerenciu-gromadskij-aktivizm-ukrainskih-migrantiv-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2779454-u-miok-zaprosuut-na-naukovu-konfrerenciu-gromadskij-aktivizm-ukrainskih-migrantiv-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2779454-u-miok-zaprosuut-na-naukovu-konfrerenciu-gromadskij-aktivizm-ukrainskih-migrantiv-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2779454-u-miok-zaprosuut-na-naukovu-konfrerenciu-gromadskij-aktivizm-ukrainskih-migrantiv-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779421-nbu-ta-mvf-rozpocali-robotu-nad-novou-programou-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779421-nbu-ta-mvf-rozpocali-robotu-nad-novou-programou-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779421-nbu-ta-mvf-rozpocali-robotu-nad-novou-programou-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779539-usaid-nadala-ukraini-11-peredavaciv-dla-movlenna-na-okupovani-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779539-usaid-nadala-ukraini-11-peredavaciv-dla-movlenna-na-okupovani-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779539-usaid-nadala-ukraini-11-peredavaciv-dla-movlenna-na-okupovani-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779560-kucma-18-veresna-u-minsku-mozut-pogoditi-datu-rozvedenna-vijsk-u-petrovskomu-i-zolotomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779560-kucma-18-veresna-u-minsku-mozut-pogoditi-datu-rozvedenna-vijsk-u-petrovskomu-i-zolotomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779560-kucma-18-veresna-u-minsku-mozut-pogoditi-datu-rozvedenna-vijsk-u-petrovskomu-i-zolotomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779560-kucma-18-veresna-u-minsku-mozut-pogoditi-datu-rozvedenna-vijsk-u-petrovskomu-i-zolotomu.html


 

Україна ніколи не погоджувалася на 

"формулу Штайнмайєра" - Єлісєєв 

Колишній заступник глави Адміністрації 

Президента Костянтин Єлісєєв заявляє, що 

Україна ніколи не погоджувалася на "формулу 

Штайнмайєра".

 

 

Зеленський сказав, що має "кілька ідей" 

щодо повернення Криму 

Питання повернення анексованого Росією 

Криму - найскладніше, але Україна буде 

боротися за його повернення, і є декілька ідей 

щодо цього.

 

Platinum Eagle 2019: Україна відпрацьовує 

дії у миротворчих операціях 

Військовослужбовці національних армій 

України, Молдови, Грузії, Румунії та США 

беруть участь в багатонаціональних військових 

навчаннях НАТО «Platinum Eagle 2019», які 

проводяться на військовому полігоні Бабадаг в 

Румунії. 

УКРАЇНА  

 

―Комуналка‖ і монополія: Зеленський 

розповів, що обговорив з Коломойським 

Президент Володимир Зеленський 

обговорював із бізнесменом Ігорем 

Коломойським зниження тарифів на житло-

комунальні послуги та неможливість існування 

монополії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779834-ukraina-nikoli-ne-pogodzuvalasa-na-formulu-stajnmajera-eliseev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779834-ukraina-nikoli-ne-pogodzuvalasa-na-formulu-stajnmajera-eliseev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779834-ukraina-nikoli-ne-pogodzuvalasa-na-formulu-stajnmajera-eliseev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2779375-zelenskij-skazav-so-mae-kilka-idej-sodo-povernenna-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2779375-zelenskij-skazav-so-mae-kilka-idej-sodo-povernenna-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2779375-zelenskij-skazav-so-mae-kilka-idej-sodo-povernenna-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779749-platinum-eagle-2019-ukraina-vidpracovue-dii-u-mirotvorcih-operaciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779749-platinum-eagle-2019-ukraina-vidpracovue-dii-u-mirotvorcih-operaciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2779749-platinum-eagle-2019-ukraina-vidpracovue-dii-u-mirotvorcih-operaciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779534-komunalka-i-monopolia-zelenskij-rozpoviv-so-obgovoriv-z-kolomojskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779534-komunalka-i-monopolia-zelenskij-rozpoviv-so-obgovoriv-z-kolomojskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779534-komunalka-i-monopolia-zelenskij-rozpoviv-so-obgovoriv-z-kolomojskim.html


 

"Слуга народу" планує змінити закон про 

ЦВК 

Депутатська фракція політичної партії "Слуга 

народу" планує змінити закон про Центральну 

виборчу комісію.

 

 

Бородянський розповість на Kyiv Media 

Week про злиття трьох міністерств 

Новопризначений міністр культури, молоді та 

спорту Володимир Бородянський розповість 

про злиття трьох міністерств (культури; молоді 

та спорту; інформаційної політики) на прес-

конференції з нагоди відкриття Kyiv Media 

Week-2019 16 вересня в Києві.

 

 

Голова КВУ виклав свою версію 

представництва фракцій у новій ЦВК 

Фракція "Слуги народу" в новому складі ЦВК 

може отримати вісьмох представників, фракцій 

"Батьківщини" і "Опозиційної платформи - За 

життя" - по два, "Європейська солідарність" і 

"Голос" - по одному.

 

 

Розгляд відсторонення Геращенко не на часі 

- Арахамія 

Верховна Рада розгляне рекомендацію 

Регламентного комітету щодо відсторонення 

співголови фракції "Європейська солідарність" 

Ірини Геращенко від участі у п'яти пленарних 

засіданнях парламенту, коли матиме час.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779478-sluga-narodu-planue-zminiti-zakon-pro-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779478-sluga-narodu-planue-zminiti-zakon-pro-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779478-sluga-narodu-planue-zminiti-zakon-pro-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779788-borodanskij-rozpovist-na-kyiv-media-week-pro-zlitta-troh-ministerstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779788-borodanskij-rozpovist-na-kyiv-media-week-pro-zlitta-troh-ministerstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779788-borodanskij-rozpovist-na-kyiv-media-week-pro-zlitta-troh-ministerstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779806-golova-kvu-viklav-svou-versiu-predstavnictva-frakcij-u-novij-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779806-golova-kvu-viklav-svou-versiu-predstavnictva-frakcij-u-novij-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779806-golova-kvu-viklav-svou-versiu-predstavnictva-frakcij-u-novij-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779591-u-sluzi-narodu-kazut-so-rozglad-vidstoronenna-gerasenko-ne-na-casi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779591-u-sluzi-narodu-kazut-so-rozglad-vidstoronenna-gerasenko-ne-na-casi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779591-u-sluzi-narodu-kazut-so-rozglad-vidstoronenna-gerasenko-ne-na-casi.html


 

ЕКОНОМІКА 

 

Укртрансгаз готує ГТС до роботи у 

реверсному режимі 

АТ "Укртрансгаз" модернізує компресорну 

станцію "Комарно" у рамках підготовки 

газотранспортної системи (ГТС) до роботи у 

реверсному режимі.

 

 

Міненерго пропонує Світовому банку 

кредитувати переробку відходів 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 

обговорило зі Світовим банком можливість 

розширення портфеля інвестиційних проектів 

та відкриття напрямів для інвестування у 

переробку твердих побутових відходів.

 

 

Нацкомісія планує підвищення тарифів на 

транспортування нафти у три етапи 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила 

проєкт постанови про триетапне підвищення 

тарифів на транспортування нафти 

трубопроводами АТ "Укртранснафта".

 

Для ремонту всіх плацкартних вагонів 

знадобиться понад 2 мільярди - 

Укрзалізниця 

Для того, щоб провести капітальний ремонт 

всіх плацкартних вагонів, які для цього 

підходять, Укрзалізниці необхідно витратити 

більше 2 млрд грн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779772-ukrtransgaz-gotue-gts-do-roboti-u-reversnomu-rezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779772-ukrtransgaz-gotue-gts-do-roboti-u-reversnomu-rezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779772-ukrtransgaz-gotue-gts-do-roboti-u-reversnomu-rezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779452-minenergo-proponue-svitovomu-banku-kredituvati-pererobku-vidhodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779452-minenergo-proponue-svitovomu-banku-kredituvati-pererobku-vidhodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779452-minenergo-proponue-svitovomu-banku-kredituvati-pererobku-vidhodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779865-nackomisia-planue-pidvisenna-tarifiv-na-transportuvanna-nafti-u-tri-etapi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779865-nackomisia-planue-pidvisenna-tarifiv-na-transportuvanna-nafti-u-tri-etapi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779865-nackomisia-planue-pidvisenna-tarifiv-na-transportuvanna-nafti-u-tri-etapi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779821-dla-remontu-vsih-plackartnih-vagoniv-znadobitsa-ponad-2-milardi-ukrzaliznica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779821-dla-remontu-vsih-plackartnih-vagoniv-znadobitsa-ponad-2-milardi-ukrzaliznica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779821-dla-remontu-vsih-plackartnih-vagoniv-znadobitsa-ponad-2-milardi-ukrzaliznica.html


 

В Україні приватні компанії зможуть 

займатись космічними запусками 

Верховна Рада підтримала у першому читанні 

законопроєкт №1071 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

державного регулювання космічної 

діяльності". 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

 

Сущенко з Фейгіним запропонують 

механізм запобігання "торгівлі 

заручниками" 

Колишній політв'язень, журналіст Укрінформу 

Роман Сущенко і його колишній адвокат Марк 

Фейгін вирішили опікуватися питанням 

політв'язнів, і то на міжнародній арені.

 

 

Сенцов на YES показав річ, яка дратувала 

російських тюремників всі 5 років 

Режисер Олег Сенцов Сенцов під час виступу 

на XVI щорічній зустрічі Ялтинської 

Європейської Стратегії YES продемонстрував 

банку з синьо-жовтими смужками та написом 

"Слава Україні" як символ його малої боротьби 

у тюрмах Росії.

 

 

Окупанти не збираються закривати справу 

Бекірова, "суд" - 7 жовтня 

В окупованому Криму кримінальну справу 

стосовно Едема Бекірова не припинено. На 

проведеному у вівторок засіданні "суду" 

розгляд його справи перенесено на 7 жовтня.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2779758-v-ukraini-privatni-kompanii-zmozut-zajmatis-kosmicnimi-zapuskami.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2779758-v-ukraini-privatni-kompanii-zmozut-zajmatis-kosmicnimi-zapuskami.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779314-sencov-na-yes-pokazav-ric-aka-dratuvala-rosijskih-turemnikiv-vsi-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779314-sencov-na-yes-pokazav-ric-aka-dratuvala-rosijskih-turemnikiv-vsi-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2779314-sencov-na-yes-pokazav-ric-aka-dratuvala-rosijskih-turemnikiv-vsi-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2779781-okupanti-ne-zbirautsa-zakrivati-spravu-bekirova-sud-7-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2779781-okupanti-ne-zbirautsa-zakrivati-spravu-bekirova-sud-7-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2779781-okupanti-ne-zbirautsa-zakrivati-spravu-bekirova-sud-7-zovtna.html


ПРАВОПОРЯДОК

 

Центр протидії корупції: проти 

Холодницького закрили ще одну справу 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів закрила дисциплінарне 

провадження щодо керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури Назара 

Холодницького за скаргою Центру протидії 

корупції. 

 

Суд арештував адміністратора готелю 

"Токіо Стар" без права на заставу 

Київський райсуд Одеси розглянув і 

задовольнив 13 вересня клопотання прокурора 

та слідчого поліції стосовно обрання 

запобіжного заходу старшому адміністратору 

готелю "Токіо Стар" Ірині Паровик.

 

 

Ремонт моста у Дніпрі: семи особам 

повідомили про підозру у зловживанні 

У провадженні щодо зловживань, зокрема, 

перевищення ціни будівельних робіт в 

кошторисі на реконструкції Центрального 

(Нового) мосту у Дніпрі, правоохоронці 

повідомили про підозру семи особам, серед 

яких заступник мера Дніпра, головний 

інженер, начальник ділянки.

 

 

У Запоріжжі почався суд над фермером, 

якого звинувачують у "здачі" українських 

військових 

Сьогодні, 13 вересня, у Запорізькому 

апеляційному суді розпочався розгляд справи 

фермера Миколи Бутрименка, якого 

звинувачують у тероризмі та підозрюють у 

причетності до загибелі українських 

військовослужбовців.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779729-centr-protidii-korupcii-proti-holodnickogo-zakrili-se-odnu-spravu.html
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Парламент просять ―не наламати дров‖ при 

реформуванні судових органів АНАЛІТИКА 

В ЄС радять Україні не поспішати з повторним 

реформуванням Верховного суду, але 

закликають “перезапустити” Вищу раду 

правосуддя

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Харків'янка Маргарита Паша стала "Міс 

Україна - 2019" 

Переможницею конкурсу краси "Міс Україна-

2019" стала 24-річна студентка Маргарита 

Паша.

 

 

На Андріївському пройде перший Булгаков 

FEST 

14 вересня о 14:00 на Андріївському узвозі 

розпочнеться перший київський фестиваль 

міської культури "Булгаков FEST".

 

 

Джессі з "Яни Капу" повернеться до 

екіпажу 

Собака Джессі з буксира "Яни Капу", минулої 

осені захопленого росіянами в Керченській 

протоці, повернеться до моряків щойно екіпаж 

отримає судно.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779863-parlament-prosat-ne-nalamati-drov-pri-reformuvanni-sudovih-organiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2779573-harkivanka-margarita-pasa-stala-mis-ukraina-2019.html
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Творець серіалу "Чорнобиль" розповів, яке 

кіно варто розвивати Україні 

Україні варто активніше розвивати та 

підтримувати власне історичне кіно. 

 

Фестиваль сиру та вина в Чернівцях 

спробує встановити рекорд 

У Чернівцях під час проведення дводенного 

Фестивалю сиру та вина спробують встановити 

новий рекорд України із найбільшої та 

найважчої головки сиру.

 

Говоримо з письменницею Іреною Карпою 

ПОДКАСТ 

Гостя розповіла про написаний у Парижі роман 

«Добрі новини з Аральського моря» та 

зізналася, що скептично ставиться до парижан. 

 

У Торонто стартує найбільший в Північній 

Америці український вуличний фестиваль 

ВІДЕО 

Поціновувачів української культури 

запрошують на 23-й український фестиваль 

Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival, 

який розпочинається у п’ятницю в Торонто.

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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