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ТОП 

 

Візит Зеленського до США: новий тон 

відносин 

Американська преса пише, що стратегічне 

партнерство ніколи не було сильнішим, ніж 

зараз, а сторінку з історією щодо імпічменту 

Трампу перегорнуто

 

Музей Революції Гідності обурений через 

банер з Мураєвим на Будинку профспілок 

Національний музей Революції Гідності 

обурений розміщенням банера з проросійським 

політиком Євгеном Мураєвим на будівлі 

Будинку профспілок у Києві і звернувся до 

столичної влади з цього приводу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309352-vizit-zelenskogo-do-ssa-novij-ton-vidnosin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309352-vizit-zelenskogo-do-ssa-novij-ton-vidnosin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3309664-muzej-revolucii-gidnosti-oburenij-cerez-baner-z-muraevim-na-budinku-profspilok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3309664-muzej-revolucii-gidnosti-oburenij-cerez-baner-z-muraevim-na-budinku-profspilok.html


 

Дещиця: Україна направить Польщі ноту 

через загибель українця у Вроцлаві 

Посольство України готує і найближчим часом 

відправить МЗС Польщі ноту щодо cмерті у 

Вроцлаві 25-річного українця Дмитра 

Никифоренка після затримання його поліцією.

 

Зеленський відвідав авіабазу «Моффет-

Філд» Нацгвардії Каліфорнії 

Президент Володимир Зеленський 

ознайомився з діяльністю Національної гвардії 

Каліфорнії, з якою активно співпрацюють 

Національна гвардія і Збройні сили України.

 

Погано склепали: Ткаченко спростував 

фейк ФСБ про «українських карателів» 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко заявляє, що черговий 

інформаційний вкид від ФСБ Росії про 

"українських карателів" у часи Другої світової 

війни - це поспішна відповідь на виявлення 

місця масових розстрілів жертв НКВС під 

Одесою.

 

За десять днів Паралімпіади Україна 

виграла 94 медалі 

На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо 

завершився десятий змагальний день. 3 

вересня наша команда здобула 10 медалей - 4 

золоті, 5 срібних та 1 бронзову, передає 

Укрінформ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309624-desica-ukraina-napravit-polsi-notu-cerez-zagibel-ukrainca-u-vroclavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309624-desica-ukraina-napravit-polsi-notu-cerez-zagibel-ukrainca-u-vroclavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309584-zelenskij-vidvidav-aviabazu-moffetfild-nacgvardii-kalifornii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309584-zelenskij-vidvidav-aviabazu-moffetfild-nacgvardii-kalifornii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309353-pogano-sklepali-tkacenko-sprostuvav-fejk-fsb-pro-ukrainskih-karateliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309353-pogano-sklepali-tkacenko-sprostuvav-fejk-fsb-pro-ukrainskih-karateliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3309641-za-desat-dniv-paralimpiadi-ukraina-vigrala-94-medali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3309641-za-desat-dniv-paralimpiadi-ukraina-vigrala-94-medali.html


 

На Львівщині фура врізалася в магазин - 

четверо загиблих 

В місті Рудки Самбірського району Львівської 

області у вантажівки відмовили гальма, після 

чого машина вилетіла на тротуар і в’їхала в 

магазин. Загинули четверо людей, серед них 

дитина.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна посилить взаємодію із службою 

внутрішніх доходів США 

Віцепрем’єр-міністр - міністр економіки 

України Олексій Любченко під час зустрічі з 

керівництвом Служби внутрішніх доходів 

Сполучених Штатів Америки (IRS) обговорив 

питання обміну досвідом у сфері податкових 

розслідувань.

 

У Литву прибув український гумвантаж для 

облаштування кордону 

Гуманітарний вантаж, направлений Україною 

для безпекових потреб Литовської Республіки, 

дістався місця призначення.

 

Санкції РФ проти Кулеби не є перешкодою 

для зустрічей «Норманді» - посол 

Німеччини 

Санкції РФ проти міністра закордонних справ 

України Дмитра Кулеби не є перешкодою для 

проведення зустрічей глав дипломатії у 

Нормандському форматі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3309680-na-lvivsini-fura-vrizalasa-v-magazin-patero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3309680-na-lvivsini-fura-vrizalasa-v-magazin-patero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309358-lubcenko-obgovoriv-u-ssa-obmin-dosvidom-u-sferi-podatkovih-rozsliduvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309358-lubcenko-obgovoriv-u-ssa-obmin-dosvidom-u-sferi-podatkovih-rozsliduvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309363-u-litvu-pribuv-ukrainskij-gumvantaz-dla-oblastuvanna-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309363-u-litvu-pribuv-ukrainskij-gumvantaz-dla-oblastuvanna-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309616-sankcii-rf-proti-kulebi-ne-e-pereskodou-dla-zustricej-normandi-posol-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309616-sankcii-rf-proti-kulebi-ne-e-pereskodou-dla-zustricej-normandi-posol-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309616-sankcii-rf-proti-kulebi-ne-e-pereskodou-dla-zustricej-normandi-posol-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309616-sankcii-rf-proti-kulebi-ne-e-pereskodou-dla-zustricej-normandi-posol-nimeccini.html


 

Співпраця з Westinghouse допоможе Україні 

стати енергетично незалежною - радник 

Зеленського 

Меморандум про спільне будівництво 

енергоблоку Хмельницької АЕС, підписаний 

держпідприємством "Енергоатом" з 

американською компанією Westinghouse 

electric, може допомогти Україні домогтися 

енергетичної незалежності від Росії.

 

Зеленська у Стенфорді обговорила питання 

інклюзії і забезпечення рівного доступу 

Олена Зеленська обговорила з керівництвом 

Департаменту Стенфордського університету з 

питань різноманіття та рівних можливостей 

питання забезпечення рівного доступу й 

потреб студентів і викладачів з інвалідністю та 

інклюзії.

 

У Сеймі Литви відкрили фотовиставку про 

зниклих безвісти українських бійців 

У четвер у литовському Сеймі за 

сприяння українських та литовських 

дипустанов відкрилася виставка фотографій 

зниклих безвісти в російсько-українській війні 

українських бійців.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Україна - на 43 місці у світі за кількістю 

нових випадків коронавірусу 

Україна посіла 43 місце у світі за кількістю 

нових випадків COVID-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309565-spivpraca-z-westinghouse-dopomoze-ukraini-stati-energeticno-nezaleznou-radnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309565-spivpraca-z-westinghouse-dopomoze-ukraini-stati-energeticno-nezaleznou-radnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309565-spivpraca-z-westinghouse-dopomoze-ukraini-stati-energeticno-nezaleznou-radnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309565-spivpraca-z-westinghouse-dopomoze-ukraini-stati-energeticno-nezaleznou-radnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309446-zelenska-u-stenfordi-obgovorila-pitanna-inkluzii-i-zabezpecenna-rivnogo-dostupu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309446-zelenska-u-stenfordi-obgovorila-pitanna-inkluzii-i-zabezpecenna-rivnogo-dostupu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3309434-u-sejmi-litvi-vidkrili-fotovistavku-zniklih-bezvisti-ukrainskih-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3309434-u-sejmi-litvi-vidkrili-fotovistavku-zniklih-bezvisti-ukrainskih-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309634-ukraina-na-43-misci-u-sviti-za-kilkistu-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309634-ukraina-na-43-misci-u-sviti-za-kilkistu-novih-vipadkiv-koronavirusu.html


 

Дві області не відповідають вимогам 

«зеленої» зони - МОЗ 

Луганська та Одеська області за рівнем 

госпіталізацій не відповідають зеленій зоні 

епіднебезпеки.

 

В Україні 4 мільйони осіб повністю 

вакциновані проти COVID-19 

В Україні повний цикл вакцинації проти 

COVID-19 пройшли понад 4 млн людей, за 

минулу добу було зроблено понад 152 тис. 

щеплень.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський підтримує подвійне 

громадянство, але нині це «складне 

питання» 

Президент України Володимир Зеленський 

підтримує запровадження подвійного 

громадянства для українців, які живуть за 

межами Батьківщини, хоча нині це «складне 

питання».

 

Для початку роботи Apple Store в Україні 

треба кілька років – Федоров 

Для початку повноцінної роботи фірмового 

магазину корпорації Apple - Apple Store в 

Україні знадобиться кілька років.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309374-dvi-oblasti-ne-vidpovidaut-vimogam-zelenoi-zoni-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309374-dvi-oblasti-ne-vidpovidaut-vimogam-zelenoi-zoni-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309241-v-ukraini-4-miljoni-osib-povnistu-vakcinovani-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309241-v-ukraini-4-miljoni-osib-povnistu-vakcinovani-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309141-zelenskij-pidtrimue-podvijne-gromadanstvo-ale-nini-ce-skladne-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309141-zelenskij-pidtrimue-podvijne-gromadanstvo-ale-nini-ce-skladne-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309141-zelenskij-pidtrimue-podvijne-gromadanstvo-ale-nini-ce-skladne-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309141-zelenskij-pidtrimue-podvijne-gromadanstvo-ale-nini-ce-skladne-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3309349-dla-pocatku-roboti-apple-store-v-ukraini-treba-kilka-rokiv-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3309349-dla-pocatku-roboti-apple-store-v-ukraini-treba-kilka-rokiv-fedorov.html


 

Держбюро розслідувань отримало матеріали 

про ДТП за участю Трухіна і шукає свідків 

Державне бюро розслідувань отримало від 

Нацполіції матеріали дорожньо-транспортної 

пригоди на Бориспільській трасі, у якій фігурує 

народний депутат від “Слуги народу” 

Олександр Трухін, та закликає свідків надати 

інформацію слідчим.

 

Доходи ІТ-сфери в Україні за три-п'ять 

років можуть зрости до $16,5 мільярдів – 

Зеленський 

Президент Володимир Зеленський у Сан-

Франциско зустрівся з провідними 

інвесторами, представниками венчурних 

фондів та акселераторів Кремнієвої долини.

 

МКІП ініціює перегляд критеріїв відбору 

книжок для бібліотек 

Міністерство культури та інформаційної 

політики спільно з урядовою уповноваженою з 

питань гендерної політики Катериною 

Левченко створює міжвідомчу робочу групу 

для удосконалення порядку відбору книжок, 

що поповнять бібліотечні фонди країни.

 

Екологи б’ють на сполох: розширення сіл на 

Кінбурні завдасть збитків на 22 мільярди 

Розширення території сіл на Кінбурнській косі 

у Миколаївській області загрожує збитками у 

22 млрд грн та знищенням унікальних 

природно-заповідних територій.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309436-derzburo-rozsliduvan-otrimalo-materiali-pro-dtp-za-ucastu-truhina-i-sukae-svidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309436-derzburo-rozsliduvan-otrimalo-materiali-pro-dtp-za-ucastu-truhina-i-sukae-svidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3309518-dohodi-itsferi-v-ukraini-za-tripat-rokiv-mozut-zrosti-do-165-milardiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3309518-dohodi-itsferi-v-ukraini-za-tripat-rokiv-mozut-zrosti-do-165-milardiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3309518-dohodi-itsferi-v-ukraini-za-tripat-rokiv-mozut-zrosti-do-165-milardiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3309518-dohodi-itsferi-v-ukraini-za-tripat-rokiv-mozut-zrosti-do-165-milardiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3309294-mkip-iniciue-pereglad-kriteriiv-vidboru-knizok-dla-bibliotek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3309294-mkip-iniciue-pereglad-kriteriiv-vidboru-knizok-dla-bibliotek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3309479-ekologi-but-na-spoloh-rozsirenna-sil-na-kinburni-zavdast-zbitkiv-na-22-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3309479-ekologi-but-na-spoloh-rozsirenna-sil-na-kinburni-zavdast-zbitkiv-na-22-milardi.html


ЕКОНОМІКА 

 

Україна зібрала рекордний урожай ранніх 

зернових 

В Україні намолочена рекордна кількість 

ранніх зернових та зернобобових культур - 

44,8 млн тонн.

 

Україна цьогоріч збільшила експорт та 

імпорт агропродукції 

Україна у січні-липні 2021 року збільшила 

імпорт агропродовольчої продукції на 19,4%, 

експорт – на 6,7%, порівняно з аналогічним 

періодом минулого року. 

 

Укргазвидобування цьогоріч видобуло 

більше 9 мільярдів кубів газу 

АТ «Укргазвидобування» за 8 місяців 

поточного року видобуло 9,08 млрд куб. м 

природного газу, скоротивши таким чином 

відставання порівняно з аналогічним періодом 

минулого року.

 

АРМА збільшило надходження до бюджету з 

початку року в п'ять разів 

Агентство з розшуку та менеджменту активів 

(АРМА) збільшило надходження до бюджету у 

5 разів за підсумками 8 місяців роботи.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309595-ukraina-zibrala-rekordnij-urozaj-rannih-zernovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309595-ukraina-zibrala-rekordnij-urozaj-rannih-zernovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309288-ukraina-cogoric-zbilsila-eksport-ta-import-agroprodukcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309288-ukraina-cogoric-zbilsila-eksport-ta-import-agroprodukcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309319-ukrgazvidobuvanna-cogoric-vidobulo-bilse-9-milardiv-kubiv-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309319-ukrgazvidobuvanna-cogoric-vidobulo-bilse-9-milardiv-kubiv-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309670-arma-zbilsilo-nadhodzenna-do-budzetu-z-pocatku-roku-v-pat-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309670-arma-zbilsilo-nadhodzenna-do-budzetu-z-pocatku-roku-v-pat-raziv.html


 

На початок вересня резерви перевищили 

$30 мільярдів – Нацбанк 

На початок вересня міжнародні валютні 

резерви України перевищили 30 млрд дол., 

попри погашення 1,3 млрд дол. за 

єврооблігаціями.

  

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Скаргу адвоката на арешт Завура 

Абдуллаєва «суд» Севастополя залишив без 

задоволення 

«Суд» в окупованому Севастополі залишив без 

задоволення скаргу адвоката на арешт 

активіста Завура Абдуллаєва.

 

У Криму активісти оплатили штрафи 

матерям політв'язнів 10-рублевими 

монетами 

Кримськотатарські активісти оплатили штрафи 

в розмірі 25 тисяч карбованців (9250 грн), 

призначені окупаційним судом в Криму трьом 

матерям політв'язнів за поодинокі пікети на 

підтримку синів.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Збитки на понад ₴15 мільйонів: СБУ 

викрила корупційну схему при розмитненні 

автомобілів 

Служба безпеки України ліквідувала 

корупційну схему із розмитнення автомобілів 

на Рівненщині. Було викрито посадовців 

митних постів «Рівне» та «Дубно» Поліської 

митниці, які у змові з “підприємцями” завдали 

державі збитки на 15 млн грн.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309599-na-pocatok-veresna-rezervi-perevisili-30-milardiv-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309599-na-pocatok-veresna-rezervi-perevisili-30-milardiv-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309516-skargu-advokata-na-arest-zavura-abdullaeva-sud-sevastopola-zalisiv-bez-zadovolenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309516-skargu-advokata-na-arest-zavura-abdullaeva-sud-sevastopola-zalisiv-bez-zadovolenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309516-skargu-advokata-na-arest-zavura-abdullaeva-sud-sevastopola-zalisiv-bez-zadovolenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309516-skargu-advokata-na-arest-zavura-abdullaeva-sud-sevastopola-zalisiv-bez-zadovolenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309708-u-krimu-aktivisti-oplatili-strafi-materam-politvazniv-10rublevimi-monetami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309708-u-krimu-aktivisti-oplatili-strafi-materam-politvazniv-10rublevimi-monetami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309708-u-krimu-aktivisti-oplatili-strafi-materam-politvazniv-10rublevimi-monetami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309708-u-krimu-aktivisti-oplatili-strafi-materam-politvazniv-10rublevimi-monetami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309501-zbitki-na-ponad-15-miljoniv-sbu-vikrila-korupcijnu-shemu-pri-rozmitnenni-avtomobiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309501-zbitki-na-ponad-15-miljoniv-sbu-vikrila-korupcijnu-shemu-pri-rozmitnenni-avtomobiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309501-zbitki-na-ponad-15-miljoniv-sbu-vikrila-korupcijnu-shemu-pri-rozmitnenni-avtomobiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309501-zbitki-na-ponad-15-miljoniv-sbu-vikrila-korupcijnu-shemu-pri-rozmitnenni-avtomobiliv.html


 

Служба безпеки викрила на хабарі 

начальника Льотної академії НАУ 

Служба безпеки України викрила начальника 

Льотної академії Національного авіаційного 

університету та посередника ‒ начальника 

Льотного училища ЛА НАУ ‒ на хабарі у 20 

тисяч доларів США.

 

Прикордонники виявили вибухівку та 

боєприпаси у курортній Кирилівці 

Боєприпаси та вибухові речовини виявили 

прикордонники Бердянського загону поблизу 

бази відпочинку «Озерна» в смт Кирилівка 

Мелітопольського району.

 

На двох митницях ДБР викрило корупційні 

схеми розмитнення вантажівок 

На Волинській та Рівненській митницях 

викрито корупційні схеми розмитнення 

вантажівок на мільйони гривень.

 

СБУ виявила схрон бойовиків, в якому 

ховали елементи вибухового пристрою 

Служба безпеки України викрила черговий 

схрон бойовиків на Луганщині поблизу селища 

Біловодськ Старобільського району. Виявлені 

бойові засоби ураження призначалися для 

виготовлення саморобних вибухових 

пристроїв.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309441-sluzba-bezpeki-vikrila-na-habari-nacalnika-lotnoi-akademii-nau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309441-sluzba-bezpeki-vikrila-na-habari-nacalnika-lotnoi-akademii-nau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3309272-prikordonniki-viavili-vibuhivku-ta-boepripasi-u-kurortnij-kirilivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3309272-prikordonniki-viavili-vibuhivku-ta-boepripasi-u-kurortnij-kirilivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309328-na-dvoh-mitnicah-dbr-vikrilo-korupcijni-shemi-rozmitnenna-vantazivok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309328-na-dvoh-mitnicah-dbr-vikrilo-korupcijni-shemi-rozmitnenna-vantazivok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3309421-sbu-viavila-shron-bojovikiv-v-akomu-hovali-elementi-vibuhovogo-pristrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3309421-sbu-viavila-shron-bojovikiv-v-akomu-hovali-elementi-vibuhovogo-pristrou.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Росія вигадує нового ворога, щоб 

поширювати дезінформацію: моніторинг ЄС 

Щоб легітимізувати свої агресію та 

нарощування військової сили, Кремль 

використовує тактику вигаданих загроз

 

«Лише красиві фотографії»: як російська 

пропаганда реагувала на візит Зеленського 

в США 

Головними цілями російських атак стали 

зовнішня політика України, її спроможність і 

успіхи, а також партнерство України зі США

 

Більшості шкіл України знову загрожує 

перехід в онлайн 

Звісно, є школи, де вакциновано 70% і навіть 

100% учителів. Але в середньому їх менше 

30%. Це не відповідає постанові Кабміну

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Чотири карпатські області України 

з’єднають пішохідним туристичним шляхом 

Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська і 

Закарпатська області мають намір прокласти 

територією України транс'європейський 

пішохідний туристичний шлях Е8.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309523-rosia-vigadue-novogo-voroga-sob-posiruvati-dezinformaciu-monitoring-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309523-rosia-vigadue-novogo-voroga-sob-posiruvati-dezinformaciu-monitoring-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309679-lise-krasivi-fotografii-ak-rosijska-propaganda-reaguvala-na-vizit-zelenskogo-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309679-lise-krasivi-fotografii-ak-rosijska-propaganda-reaguvala-na-vizit-zelenskogo-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309679-lise-krasivi-fotografii-ak-rosijska-propaganda-reaguvala-na-vizit-zelenskogo-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309679-lise-krasivi-fotografii-ak-rosijska-propaganda-reaguvala-na-vizit-zelenskogo-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309143-bilsosti-skil-ukraini-znovu-zagrozue-perehid-v-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309143-bilsosti-skil-ukraini-znovu-zagrozue-perehid-v-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3309460-cotiri-karpatski-oblasti-ukraini-zednaut-pisohidnim-turisticnim-slahom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3309460-cotiri-karpatski-oblasti-ukraini-zednaut-pisohidnim-turisticnim-slahom.html


 

На «Українській весні» в Брюсселі 

покажуть Сенцова, Ворожбит та 

Васяновича 

У Брюсселі 4–5 вересня відбудеться щорічний 

фестиваль української культури «Українська 

весна».

 

В Україні провели чотири посмертні 

трансплантації від одного донора 

В Україні провели чотири посмертні 

трансплантації, одну операцію зробили в 

приватній клініці.

 

У Києві презентують перший фільм із 

документального проєкту «Діагноз: Вільні» 

У Києві відбудеться презентація 

документального проєкту “Діагноз: Вільні”, 

присвяченого 30-річчю Незалежності України.

 

Гривня-ювілярка, блискавки над Києвом і 

руда Одеса 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3309500-na-ukrainskij-vesni-v-brusseli-pokazut-sencova-vorozbit-ta-vasanovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3309500-na-ukrainskij-vesni-v-brusseli-pokazut-sencova-vorozbit-ta-vasanovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3309500-na-ukrainskij-vesni-v-brusseli-pokazut-sencova-vorozbit-ta-vasanovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3309500-na-ukrainskij-vesni-v-brusseli-pokazut-sencova-vorozbit-ta-vasanovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309559-v-ukraini-proveli-cotiri-posmertni-transplantacii-vid-odnogo-donora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309559-v-ukraini-proveli-cotiri-posmertni-transplantacii-vid-odnogo-donora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3309626-u-kievi-prezentuut-persij-film-iz-dokumentalnogo-proektu-diagnoz-vilni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3309626-u-kievi-prezentuut-persij-film-iz-dokumentalnogo-proektu-diagnoz-vilni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309579-grivnauvilarka-bliskavki-nad-kievom-i-ruda-odesa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309579-grivnauvilarka-bliskavki-nad-kievom-i-ruda-odesa.html

