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ТОП 

 

Лукашенко пропонував створити 

білорусько-український союз, де був би 

президентом - Туск 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

весною 2014 року пропонував європейським 

політикам заради врегулювання конфлікту між 

Росією й Україною створити білорусько-

український союз, де він був би президентом 

двох держав.

 

 

Лавров стверджує, що акції у Білорусі 

“підігрівають” з України 

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у середу заявив, 

що радикальні дії під час демонстрацій у 

Білорусії провокуються і фінансуються з 

території України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091990-lukasenko-proponuvav-stvoriti-biloruskoukrainskij-souz-de-buv-bi-prezidentom-tusk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091990-lukasenko-proponuvav-stvoriti-biloruskoukrainskij-souz-de-buv-bi-prezidentom-tusk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091990-lukasenko-proponuvav-stvoriti-biloruskoukrainskij-souz-de-buv-bi-prezidentom-tusk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091990-lukasenko-proponuvav-stvoriti-biloruskoukrainskij-souz-de-buv-bi-prezidentom-tusk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3092042-lavrov-stverdzue-so-akcii-u-bilorusi-pidigrivaut-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3092042-lavrov-stverdzue-so-akcii-u-bilorusi-pidigrivaut-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3092042-lavrov-stverdzue-so-akcii-u-bilorusi-pidigrivaut-z-ukraini.html


 

Зеленський заперечує виключення Лероса з 

фракції "СН" за його наказом 

Президент Володимир Зеленський заперечив, 

що фракція партії "Слуга народу" за його 

наказом виключила народного депутата Гео 

Лероса зі свого складу.

 

 

Джапарова прокоментувала заяву 

Поклонської щодо її "співпраці" з ООН 

Депутатка Держдуми Росії, експрокурор 

окупованого Криму Наталія Поклонська видає 

бажане за дійсне, заявляючи про буцімто 

«визнання» її ООН «представником кримчан у 

російському парламенті» та «співпрацю» з 

цією міжнародною організацією.

 

 

Урядовці завтра вилітають на Луганщину 

та Харківщину, де вирують пожежі 

Урядова команда у четвер, 3 вересня, 

терміново вилітає на Луганщину та 

Харківщину, де спалахнули пожежі. 

 

Уряд уточнив перелік іноземців, яких 

пускатимуть в Україну попри заборону 

Кабінет Міністрів уточнив перелік іноземних 

громадян, які можуть потрапити на територію 

України у період заборони в’їзду іноземців. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091855-zelenskij-zaperecue-viklucenna-lerosa-z-frakcii-sn-za-jogo-nakazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091855-zelenskij-zaperecue-viklucenna-lerosa-z-frakcii-sn-za-jogo-nakazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091855-zelenskij-zaperecue-viklucenna-lerosa-z-frakcii-sn-za-jogo-nakazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3091720-dzaparova-prokomentuvala-zaavu-poklonskoi-sodo-ii-spivpraci-z-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3091720-dzaparova-prokomentuvala-zaavu-poklonskoi-sodo-ii-spivpraci-z-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3091720-dzaparova-prokomentuvala-zaavu-poklonskoi-sodo-ii-spivpraci-z-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3092243-uradovci-zavtra-vilitaut-na-lugansinu-ta-harkivsinu-de-viruut-pozezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3092243-uradovci-zavtra-vilitaut-na-lugansinu-ta-harkivsinu-de-viruut-pozezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3092243-uradovci-zavtra-vilitaut-na-lugansinu-ta-harkivsinu-de-viruut-pozezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3092168-urad-utocniv-perelik-inozemciv-akih-puskatimut-v-ukrainu-popri-zaboronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3092168-urad-utocniv-perelik-inozemciv-akih-puskatimut-v-ukrainu-popri-zaboronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3092168-urad-utocniv-perelik-inozemciv-akih-puskatimut-v-ukrainu-popri-zaboronu.html


 

Монети номіналом 25 копійок виводять із 

обігу 

Починаючи із 1 жовтня 2020 року монети 

номіналом 25 копійок перестають бути 

платіжним засобом під час здійснення 

готівкових розрахунків. 

 

МАУ внесла до "чорного списку" 

пасажирку, яка вийшла на крило літака 

ВІДЕО 

МАУ внесла до "чорного списку" пасажирку, 

яка після зупинки літака, що здійснював рейс 

PS6212 Анталія - Київ, несанкціоновано 

відчинила аварійний вихід літака та вийшла на 

його крило.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба назвав дешевим трюком заяву РФ 

про “українських екстремістів” у Білорусі 

Україна не вела і не вестиме жодної підривної 

діяльності проти Білорусі, а намагання 

Російської Федерації представити своїх 

"зелених чоловічків" як "українських 

екстремістів" є дешевим і програшним трюком.

 

Скіфське золото: адвокат розповів про 

факти, що свідчать про упередженість судді 

(ЕКСКЛЮЗИВ) 

Нідерландський адвокат, який представляє 

інтереси України у справі про "скіфське 

золото" наголосив, що цього року було 

виявлено додаткові матеріали, що свідчать про 

упередженість судді та його зв'язки з РФ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3091929-moneti-nominalom-25-kopijok-vivodat-iz-obigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3091929-moneti-nominalom-25-kopijok-vivodat-iz-obigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3091929-moneti-nominalom-25-kopijok-vivodat-iz-obigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3091909-mau-vnesla-do-cornogo-spisku-pasazirku-aka-vijsla-na-krilo-litaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3091909-mau-vnesla-do-cornogo-spisku-pasazirku-aka-vijsla-na-krilo-litaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3091909-mau-vnesla-do-cornogo-spisku-pasazirku-aka-vijsla-na-krilo-litaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3091909-mau-vnesla-do-cornogo-spisku-pasazirku-aka-vijsla-na-krilo-litaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3092018-kuleba-nazvav-desevim-trukom-zaavu-rf-pro-ukrainskih-ekstremistiv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3092018-kuleba-nazvav-desevim-trukom-zaavu-rf-pro-ukrainskih-ekstremistiv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3092018-kuleba-nazvav-desevim-trukom-zaavu-rf-pro-ukrainskih-ekstremistiv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3092233-skifske-zoloto-advokat-rozpoviv-pro-fakti-so-svidcat-pro-uperedzenist-suddi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3092233-skifske-zoloto-advokat-rozpoviv-pro-fakti-so-svidcat-pro-uperedzenist-suddi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3092233-skifske-zoloto-advokat-rozpoviv-pro-fakti-so-svidcat-pro-uperedzenist-suddi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3092233-skifske-zoloto-advokat-rozpoviv-pro-fakti-so-svidcat-pro-uperedzenist-suddi.html


 

Уряд погодив вихід України ще із трьох 

угод СНД 

Уряд погодив проєкт постанови про 

денонсацію та вихід України з трьох угод, 

укладених у рамках СНД.

 

 

 

Україна відкрила посольство в Албанії 

Україна вперше в історії відкрила посольство в 

Албанії, де вже розпочав дипломатичну місію 

посол Володимир Шкуров.

 

 

Україна заручилася підтримкою Північної 

Македонії на шляху інтеграції до НАТО та 

ЄС 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба під час телефонної розмови з 

новопризначеним міністром закордонних 

справ Республіки Північна Македонія Буяром 

Османі заручився підтримкою на шляху 

інтеграції України до НАТО та ЄС.

 

 

Посол Ізраїлю приїхав до Умані для 

ознайомлення з підготовкою до Рош га-

Шана 

Посол Держави Ізраїль в Україні, рабин 

Джоель Ліон разом із дипломатами посольства 

здійснюють візит до міста Умань.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3091992-urad-pogodiv-vihid-ukraini-se-iz-troh-ugod-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3091992-urad-pogodiv-vihid-ukraini-se-iz-troh-ugod-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3091992-urad-pogodiv-vihid-ukraini-se-iz-troh-ugod-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3092226-ukraina-vidkrila-posolstvo-v-albanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3092226-ukraina-vidkrila-posolstvo-v-albanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091876-ukraina-zarucilasa-pidtrimkou-pivnicnoi-makedonii-na-slahu-integracii-do-nato-ta-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091876-ukraina-zarucilasa-pidtrimkou-pivnicnoi-makedonii-na-slahu-integracii-do-nato-ta-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091876-ukraina-zarucilasa-pidtrimkou-pivnicnoi-makedonii-na-slahu-integracii-do-nato-ta-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091876-ukraina-zarucilasa-pidtrimkou-pivnicnoi-makedonii-na-slahu-integracii-do-nato-ta-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3092014-posol-izrailu-priihav-do-umani-dla-oznajomlenna-z-pidgotovkou-do-ros-gasana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3092014-posol-izrailu-priihav-do-umani-dla-oznajomlenna-z-pidgotovkou-do-ros-gasana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3092014-posol-izrailu-priihav-do-umani-dla-oznajomlenna-z-pidgotovkou-do-ros-gasana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3092014-posol-izrailu-priihav-do-umani-dla-oznajomlenna-z-pidgotovkou-do-ros-gasana.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні - 2 495 нових випадків 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні за останню добу зареєстровано 2 495 

випадків зараження коронавірусом, загальна їх 

кількість сягнула 125 798. 

 

Кличко пояснив, чому у столиці зросла 

кількість смертей від COVID-19 

Кількість летальних випадків від COVID-19 у 

столиці збільшилась через різке зростання 

кількості хворих.

 

 

Ляшко назвав три вимоги до "ідеальної 

вакцини" 

Ідеальна вакцина від коронавірусу має 

відповідати трьом чинникам. 

 

Сімейний лікар має виписати лікарняний, 

якщо людина йде на самоізоляцію - 

Степанов 

Роботодавці не мають права забороняти 

самоізоляцію працівникам, які контактували з 

хворим на COVID-19, чи вимагати від них 

провести тестування власним коштом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091598-v-ukraini-2-495-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091598-v-ukraini-2-495-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091598-v-ukraini-2-495-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3091838-klicko-poasniv-comu-u-stolici-zrosla-kilkist-smertej-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3091838-klicko-poasniv-comu-u-stolici-zrosla-kilkist-smertej-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3091838-klicko-poasniv-comu-u-stolici-zrosla-kilkist-smertej-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091704-lasko-nazvav-tri-vimogi-do-idealnoi-vakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091704-lasko-nazvav-tri-vimogi-do-idealnoi-vakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091704-lasko-nazvav-tri-vimogi-do-idealnoi-vakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091765-simejnij-likar-mae-vipisati-likarnanij-akso-ludina-jde-na-samoizolaciu-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091765-simejnij-likar-mae-vipisati-likarnanij-akso-ludina-jde-na-samoizolaciu-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091765-simejnij-likar-mae-vipisati-likarnanij-akso-ludina-jde-na-samoizolaciu-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091765-simejnij-likar-mae-vipisati-likarnanij-akso-ludina-jde-na-samoizolaciu-stepanov.html


 

На трьох станціях у "червоній" зоні 

припинили посадку до поїздів 

АТ "Укрзалізниця" закрило продаж квитків на 

залізничних станціях Івано-Франківськ, Ізмаїл 

та Новоселиця за рішенням Державної комісії з 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій.

 

 

В Умані хочуть, щоб хасиди робили ПЛР-

тести на коронавірус 

Уманський міський голова Олександр Цебрій 

хоче, щоб прочани-хасиди, які прибувають у 

місто на святкування Рош Га-Шана, пройшли 

ПЛР-тестування на коронавірус.

 

УКРАЇНА 

 

"Слуги народа" пока не видят оснований 

для отставки Кабмина 

Депутатська фракція політичної партії "Слуга 

народу" поки не вбачає підстав для відставки 

всього складу Кабінету міністрів України, але 

водночас чекають від профільних міністерств 

детального плану виходу з економічно-

енергетичної кризи. 

 

Разумков оголосив про виключення Лероса 

із фракції "Слуга народу" 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

оголосив про виключення народного депутата 

Гео Лероса зі складу парламентської фракції 

"Слуга народу".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3091756-na-troh-stanciah-u-cervonij-zoni-pripinili-posadku-do-poizdiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3091756-na-troh-stanciah-u-cervonij-zoni-pripinili-posadku-do-poizdiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3091756-na-troh-stanciah-u-cervonij-zoni-pripinili-posadku-do-poizdiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3092054-v-umani-hocut-sob-palomnikihasidi-zrobili-plrtest-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3092054-v-umani-hocut-sob-palomnikihasidi-zrobili-plrtest-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3092054-v-umani-hocut-sob-palomnikihasidi-zrobili-plrtest-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3091745-slugi-naroda-poka-ne-vidat-osnovanij-dla-otstavki-kabmina.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3091745-slugi-naroda-poka-ne-vidat-osnovanij-dla-otstavki-kabmina.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3091745-slugi-naroda-poka-ne-vidat-osnovanij-dla-otstavki-kabmina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091878-razumkov-ogolosiv-pro-viklucenna-lerosa-iz-frakcii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091878-razumkov-ogolosiv-pro-viklucenna-lerosa-iz-frakcii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091878-razumkov-ogolosiv-pro-viklucenna-lerosa-iz-frakcii-sluga-narodu.html


 

В Україні хочуть створити суд щодо 

злочинів Росії на Донбасі 

Для підвищення ефективності та об’єктивності 

судового розгляду серйозних порушень 

міжнародного гуманітарного права на Донбасі 

в Україні варто створити суд щодо злочинів 

РФ.

 

ЗМІ мають опублікувати розцінки на 

передвиборну агітацію до 8 вересня – 

Нацрада 

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 

нагадує ліцензіатам, які мають намір 

розміщувати передвиборну агітацію, про 

обов’язок оприлюднити розцінки вартості 

одиниці ефірного часу до 8 вересня включно. 

 

Рада планує запровадити електронні трудові 

книжки 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обліку 

трудової діяльності працівника в електронній 

формі" (№3623). 

 

На шахті «Надія», де триває підземний 

страйк гірників, відключать світло 

У Львівській області 26 гірників шахти "Надія" 

п’яту добу не виходять на поверхню. Вони 

вимагають свої зарплати, які їм не платять вже 

5 місяців.  

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3092025-v-ukraini-hocut-stvoriti-sud-sodo-zlociniv-rosii-na-donbasi.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Чому газ дорожчає одразу на 45%? Це все 

ринок, пандемія, вирівнювання 

споживачів… АНАЛІТИКА 

Постачальники газу різко підняли ціни для 

населення, попри те, що в підземні сховища 

закачано рекордну кількість палива. Але то 

зимові запаси. До ринку ж, кажуть, треба 

звикати 

 

Кабмін схвалив угоду про співпрацю з ЄС у 

сфері ядерної безпеки 

Кабінет Міністрів схвалив угоду щодо 

співпраці з Європейським Союзом у сфері 

ядерної безпеки.

 

 

Україна – на 45 місці у Глобальному 

рейтингу інновацій 

Україну у 2020 році кваліфікували 45-ю за 

рейтингом інноваційності економіки та другою 

серед країн із доходом нижче середнього.

 

 

ЄІБ надасть Львову €12 мільйонів кредиту 

для придбання трамваїв 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у 

рамках проєкту «Міський громадський 

транспорт України» надасть Львову кредит у 

розмірі 12 млн євро для придбання нових 

трамваїв. 
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Уряд затвердив принципи стратегічного 

реформування держбанків 

Кабінет Міністрів України схвалив 

запропонований Міністерством фінансів 

варіант стратегії реформування державного 

банківського сектору.

 

 

Урожай зернових очікується менший на 7 

мільйонів тонн - Шмигаль назвав причину 

Урожай зернових в Україні в поточному році 

очікується на 7 млн тонн менше, ніж в 

минулому році, що пов'язано з погодними 

умовами. 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

"Друга бахчисарайська": прокурор РФ 

просить обвинуваченим від 15 до 21 року 

У Південному окружному військовому суді 

розпочалися дебати у другій бахчисарайській 

«справі Хізб ут-Тахрір», під час яких прокурор 

просить обвинуваченим від 15 до 21 року 

позбавлення волі. 

 

Україна протестує проти порушень прав 

людини у Криму - Офіс Президента 

Україна протестує проти порушення прав 

людини та переслідування своїх громадян в 

анексованому Криму й працює для звільнення 

усіх політв'язнів Кремля і полонених.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Депутата Полякова побили у центрі Києва - 

ЗМІ 

Столична поліція встановлює обставини 

завдання тілесних ушкоджень народному 

депутату, відкрито кримінальне провадження.

 

 

Справа Шеремета: Захист Антоненка подав 

апеляцію на арешт 

Захист фігуранта справи щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО і 

музиканта Андрія Антоненка («Ріффмастера») 

подав апеляційну скаргу на обрання 

Шевченківським райсудом Києва йому 

запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. 

 

Унаслідок ДТП на літній терасі кафе в 

Києві постраждали двоє відвідувачок ФОТО 

Внаслідок ДТП на терасі закладу харчування у 

Деснянському районі Києва постраждало двоє 

осіб, поліція відкрила кримінальне 

провадження.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна й Туреччина активно рухаються до 

створення стратегічного альянсу - Олег 

Уруський, віцепрем’єр-міністр - міністр з 

питань стратегічних галузей промисловості 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Цього місяця Україна й Туреччина запланували 
провести черговий раунд переговорів з торгово-
економічного співробітництва, минулого тижня відбувся 
насичений візит української делегації до Анкари й 
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Чи можна будувати суспільство, не питаючи 

людей, яким вони його бачать? - Анатолій 

Єрмоленко, директор Інституту філософії 

НАНУ (ІНТЕРВ'Ю) 

Соцмережі – дуже чіткий камертон суспільної 
напруги і поляризації суспільства. І вибухають вони 
дуже часто, з будь-яких приводів та причин. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський разом з Філімоновим привітали 

одеситів із Днем міста 

Президент Володимир Зеленський вважає 

Одесу містом розумних і талановитих людей, 

куди завжди повертаєшся, ніби додому.

 

 

Костюм на голе тіло, міста майбутнього і 

кубинська балерина. Модний тиждень 

(АНАЛІТИКА) ФОТО 

У столиці стартував Ukrainian Fashion Week. У 

Мистецькому арсеналі проходить традиційний для цих, 
перших (ще зовсім літніх) вересневих днів Український 
тиждень моди.

 

 

Austrian Airlines поновила польоти за 

маршрутом Відень-Одеса 

Компанія Austrian Airlines після тривалої паузи 

поновила пасажирські перевезення за 

маршрутом Відень-Одеса.
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Курсанти військових вишів повертатимуть 

гроші за навчання, якщо їх відрахували 

Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової 

постанови №964 від 12 липня 2006 року, згідно 

з якими передбачено відшкодування державі 

вартості навчання курсантів військових вишів 

у разі їх відрахування за неналежне навчання.

 

 

В Україні запускають проєкт "Смарт-дія" - 

з електронним підписом і FaceID 

Кабінет Міністрів схвалив постанову, 

відповідно до якої в Україні розпочнеться 

реалізація експериментального проєкту з 

впровадження кваліфікованого електронного 

підпису Смарт-Дія у мобільний застосунок 

"Дія".

 

 

Як українці ставляться до силовиків 

ОПИТУВАННЯ 

Серед керівників правоохоронних органів 

українці найгірше оцінюють діяльність глави 

міністерства внутрішніх справ Арсена 

Авакова.

 

ТОП вишів та спеціальностей вступної 

кампанії 2020 року. Інфографіка 

22 серпня завершився основний етап вступної 

кампанії – подання електронних заяв на вступ 

до закладів вищої освіти для отримання 

ступеня бакалавра та магістра на основі повної 

загальної середньої освіти. Зареєстровано 

понад 1 млн електронних заяв.
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Редакторські кошмари на початку осені: 

Коли почнемо відновлювати довіру до ЗМІ? 

Українське суспільство як повітря потребує 

відновлення довіри до ЗМІ. А держава – 

інформаційної політики

 

 

У Вінниці вперше влаштують міжнародний 

фестиваль повітряних куль 

У Вінниці 11-13 вересня з нагоди Дня міста 

вперше відбудеться міжнародний фестиваль 

повітряних куль.

 

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