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ТОП 

 

Кримський «суд» арештував Джелялова до 

4 листопада 

Російський окупаційний "суд" у Сімферополі 

взяв під варту заступника голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Нарімана 

Джелялова до 4 листопада.

 

 

Окупанти скинули два вибухові пристрої на 

житловий район Зайцевого 

Російські окупаційні війська на світанку 6 

вересня скинули з безпілотника на північній 

околиці житлового району Зайцевого два 

саморобні вибухові пристрої.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310988-krimskij-sud-arestuvav-dzelalova-do-4-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310988-krimskij-sud-arestuvav-dzelalova-do-4-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3310831-okupanti-skinuli-dva-vibuhovi-pristroi-na-zitlovij-rajon-zajcevogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3310831-okupanti-skinuli-dva-vibuhovi-pristroi-na-zitlovij-rajon-zajcevogo.html


 

Україна з наступного понеділка може 

перейти у «жовту» зону - Ляшко 

Із наступного понеділка, 13 вересня, в Україні 

може бути запроваджений жовтий рівень 

епіднебезпеки у зв'язку зі зростанням 

захворюваності на COVID-19.

 

Не треба гратися з назвою країни: Разумков 

розкритикував ідею Арестовича про «Русь-

Україну» 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не 

підтримує ідею речника української делегації у 

Тристоронній контактній групі Олексія 

Арестовича, який пропонує перейменувати 

Україну на Русь-Україну.

 

Миколаївський костел: святині не горять, 

вони народжуються знову 

…Втім, пожежа сильно пошкодила святиню. 

На відновлення  католицького храму уже 

зібрано близько 20 млн. гривень пожертв. 

Треба ще

 

 

Помер 7-річний хлопчик, якого скалічили у 

Черкасах 

Скалічений у Черкасах хлопчик 2014 року 

народження, який перебував у термінальній 

комі, помер вчора, 5 вересня, о 18:10.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310723-ukraina-z-nastupnogo-ponedilka-moze-perejti-u-zovtu-zonu-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310723-ukraina-z-nastupnogo-ponedilka-moze-perejti-u-zovtu-zonu-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3310755-ne-treba-gratisa-z-nazvou-kraini-razumkov-rozkritikuvav-ideu-arestovica-sodo-rusiukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3310755-ne-treba-gratisa-z-nazvou-kraini-razumkov-rozkritikuvav-ideu-arestovica-sodo-rusiukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3310755-ne-treba-gratisa-z-nazvou-kraini-razumkov-rozkritikuvav-ideu-arestovica-sodo-rusiukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3310755-ne-treba-gratisa-z-nazvou-kraini-razumkov-rozkritikuvav-ideu-arestovica-sodo-rusiukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3310951-mikolaivskij-kostel-svatini-ne-gorat-voni-narodzuutsa-znovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3310951-mikolaivskij-kostel-svatini-ne-gorat-voni-narodzuutsa-znovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3310504-pomer-7ricnij-hlopcik-akogo-skalicili-u-cerkasah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3310504-pomer-7ricnij-hlopcik-akogo-skalicili-u-cerkasah.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Туреччина відреагувала на арешти в 

окупованому Криму 

Туреччина стежить за ситуацією щодо арешту 

заступника глави Меджлісу 

кримськотатарського народу Нарімана 

Джеляля та очікує на звільнення його та інших 

затриманих кримських татар.

 

Шмигаль обговорив з керуючим 

директором ЄБРР підтримку реформ 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керуючий 

директор ЄБРР в країнах Східної Європи та 

Кавказу Маттео Патроне обговорили 

реалізацію та підтримку реформ в Україні.

 

Сенатори-республіканці підтримують 

укладення договору про вільну торгівлю з 

Україною 

Сенатори США від республіканської партії 

виступили з підтримкою укладення договору 

про вільну торгівлю з Україною.

 

Делегація Конгресу США запевнила в 

готовності надалі підтримувати Україну — 

МЗС 

Дмитро Кулеба провів переговори із 

делегацією Конгресу США на чолі з сенатором 

Ліндсі Гремом, яка перебуває в Україні з 

робочим візитом. Американська сторона 

запевнила у підтримці України в протидії 

російській агресії та проведенні внутрішніх 

трансформацій.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310662-tureccina-vidreaguvala-na-aresti-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310662-tureccina-vidreaguvala-na-aresti-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310868-smigal-obgovoriv-z-keruucim-direktorom-ebrr-pidtrimku-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310868-smigal-obgovoriv-z-keruucim-direktorom-ebrr-pidtrimku-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310882-senatorirespublikanci-pidtrimuut-ukladenna-dogovoru-pro-vilnu-torgivlu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310882-senatorirespublikanci-pidtrimuut-ukladenna-dogovoru-pro-vilnu-torgivlu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310882-senatorirespublikanci-pidtrimuut-ukladenna-dogovoru-pro-vilnu-torgivlu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310882-senatorirespublikanci-pidtrimuut-ukladenna-dogovoru-pro-vilnu-torgivlu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3310920-delegacia-kongresu-ssa-zapevnila-v-gotovnosti-nadali-pidtrimuvati-ukrainu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3310920-delegacia-kongresu-ssa-zapevnila-v-gotovnosti-nadali-pidtrimuvati-ukrainu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3310920-delegacia-kongresu-ssa-zapevnila-v-gotovnosti-nadali-pidtrimuvati-ukrainu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3310920-delegacia-kongresu-ssa-zapevnila-v-gotovnosti-nadali-pidtrimuvati-ukrainu-mzs.html


КОРОНАВІРУС 

 

Україна може перейти до «червоної» зони не 

раніше листопада – головний санлікар 

Через погіршення епідемічної ситуації 

найближчим часом Україна може вийти з 

"зеленої" зони.

 

В Україні щонайменше однією дозою 

щепили проти COVID-19 пів мільйона 

освітян 

На початок навчального року першу або другу 

дозу щеплення від COVID-19 отримали 

півмільйона освітян.

 

Динаміка госпіталізацій із COVID-19 

перевищена у трьох областях 

В Луганській та Львівській областях три дні 

поспіль зростає динаміка госпіталізацій.

 

У МОЗ назвали умови, коли школи можуть 

перейти на «дистанційку» 

Форма навчання в закладах освіти може 

змінюватися в кожному регіоні в залежності 

від епідситуації.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310621-ukraina-moze-perejti-do-cervonoi-zoni-ne-ranise-listopada-golovnij-sanlikar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310621-ukraina-moze-perejti-do-cervonoi-zoni-ne-ranise-listopada-golovnij-sanlikar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310570-v-ukraini-sonajmense-odnieu-dozou-sepili-proti-covid19-piv-miljona-osvitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310570-v-ukraini-sonajmense-odnieu-dozou-sepili-proti-covid19-piv-miljona-osvitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310570-v-ukraini-sonajmense-odnieu-dozou-sepili-proti-covid19-piv-miljona-osvitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310570-v-ukraini-sonajmense-odnieu-dozou-sepili-proti-covid19-piv-miljona-osvitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310572-dinamika-gospitalizacij-iz-covid19-zaskalue-u-troh-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310572-dinamika-gospitalizacij-iz-covid19-zaskalue-u-troh-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310611-u-moz-nazvali-umovi-koli-skoli-mozut-perejti-na-distancijku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310611-u-moz-nazvali-umovi-koli-skoli-mozut-perejti-na-distancijku.html


 

Понад 4,2 мільйона українців повністю 

вакцинували проти коронавірусу 

За добу в Україні проведено понад 41 тис. 

щеплень проти COVID-19, завершили 

вакцинацію – понад 4,2 мільйона осіб.

 

УКРАЇНА 

 

Офіс генпрокурора відреагував на 

затримання в окупованому Криму 

Офіс генерального прокурора взяв на контроль 

незаконне затримання першого заступника 

голови Меджлісу кримських татар Нарімана 

Джелялова та інших громадян України у 

тимчасово окупованому Криму.

 

У Києві демонтували пам’ятний знак на 

честь дружби з Москвою 

У столиці демонтовано пам’ятний знак на 

честь дружби Києва та Москви, який 

знаходився у сквері по вулиці Маршала 

Якубовського, 8.

 

СБУ провела навчання на випадок терактів 

у зоні ООС 

Головне управління Служби безпеки України у 

Донецькій та Луганській областях провело 

черговий етап тактико-спеціальних навчань з 

міжвідомчої взаємодії у зоні операції 

Об’єднаних сил.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310490-ponad-42-miljona-ukrainciv-povnistu-vakcinuvali-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310490-ponad-42-miljona-ukrainciv-povnistu-vakcinuvali-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310952-ofis-genprokurora-vidreaguvav-na-zatrimanna-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310952-ofis-genprokurora-vidreaguvav-na-zatrimanna-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3310533-u-kievi-demontuvali-pamatnij-znak-na-cest-druzbi-z-moskvou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3310533-u-kievi-demontuvali-pamatnij-znak-na-cest-druzbi-z-moskvou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3310926-sbu-provela-navcanna-na-vipadok-teraktiv-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3310926-sbu-provela-navcanna-na-vipadok-teraktiv-u-zoni-oos.html


 

Глава МВС виступає проти легалізації 

вогнепальної зброї 

Міністр внутрішніх справ Денис 

Монастирський вважає за необхідне ухвалити 

в Україні закон про зброю, але висловився 

проти легалізації гладкоствольної вогнепальної 

зброї.

 

Мінцифри запустило платформу, яка 

спрощує доступ до ЦНАПів 

Міністерство цифрової трансформації 

запустило онлайн-платформу Дія Центрів, яка 

спрощує взаємодію громадян та працівників 

центрів надання адмінпослуг (ЦНАП).

 

Кремінь нагадав про обов’язкове 

використання державної мови у 

туристичній сфері 

Уповноважений із захисту державної мови 

Тарас Кремінь нагадав про використання 

державної мови в сфері туристичного та 

екскурсійного обслуговування.

 

Поліцейські автомобілі-«фантоми» виїдуть 

на українські дороги до кінця року 

На дороги України до кінця цього року мають 

виїхати чотири так звані поліцейські 

автомобілі-"фантоми", що зможуть фіксувати 

порушення швидкісного режиму 

транспортними засобами в обох напрямках 

дорожнього руху.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310714-glava-mvs-vistupae-proti-legalizacii-vognepalnoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310714-glava-mvs-vistupae-proti-legalizacii-vognepalnoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310720-mincifri-zapustilo-platformu-aka-sprosue-dostup-do-cnapiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310720-mincifri-zapustilo-platformu-aka-sprosue-dostup-do-cnapiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3310704-kremin-nagadav-pro-obovazkove-vikoristanna-derzavnoi-movi-u-turisticnij-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3310704-kremin-nagadav-pro-obovazkove-vikoristanna-derzavnoi-movi-u-turisticnij-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3310704-kremin-nagadav-pro-obovazkove-vikoristanna-derzavnoi-movi-u-turisticnij-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3310704-kremin-nagadav-pro-obovazkove-vikoristanna-derzavnoi-movi-u-turisticnij-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310880-policejski-avtomobilifantomi-viidut-na-ukrainski-dorogi-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310880-policejski-avtomobilifantomi-viidut-na-ukrainski-dorogi-do-kinca-roku.html


ЕКОНОМІКА 

 

Україна з 2023 року хоче посилити контроль 

за ухиленням від сплати податків 

Україна має намір розпочати автоматичний 

обмін інформацією про фінансові рахунки у 

2023 році.

 

 

НБУ надав рефінансування банкам на 535 

мільйонів 

Національний банк України 3 вересня 2021 

року надав рефінансування трьом банкам на 

535 млн гривень.

 

В Україні зареєстрували майже 13 тисяч 

земельних угод 

Станом на 6 вересня 2021 року, в Україні 

укладено 12 784 угоди на ринку землі.

 

В Україні подорожчала гречка та інші 

крупи 

В Україні відпускні ціни виробників круп за 

рік збільшилися на 13-31%. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310866-ukraina-z-2023-roku-hoce-posiliti-kontrol-za-uhilennam-vid-splati-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310866-ukraina-z-2023-roku-hoce-posiliti-kontrol-za-uhilennam-vid-splati-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310574-nbu-nadav-refinansuvanna-bankam-na-535-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310574-nbu-nadav-refinansuvanna-bankam-na-535-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310659-v-ukraini-zareestruvali-majze-13-tisac-zemelnih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310659-v-ukraini-zareestruvali-majze-13-tisac-zemelnih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310706-v-ukraini-podorozcala-grecka-ta-insi-krupi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310706-v-ukraini-podorozcala-grecka-ta-insi-krupi.html


 

В Україні подорожчали продукти - зросли 

ціни на олію, м’ясо і не тільки 

В Україні відпускні ціни виробників на 

продукти харчування за рік збільшилися на 9-

75%.

 

До підземних сховищ в Україні з початку 

сезону закачали майже 3 мільярди 

кубометрів газу 

АТ "Укртрансгаз" закачало до підземних 

сховищ газу (ПСГ) майже 3 млрд кубометрів 

"блакитного палива" з початку сезону закачки. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Джелялова майже весь день утримували з 

мішком на голові - Чубаров 

Заступника голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Нарімана 

Джелялова з моменту затримання вранці й до 

пізнього вечора утримували з мішком на голові 

під жорстким психологічним тиском.

 

 

У Криму до обвинуваченого в «диверсії» 

Одаманова допустили адвоката 

В окупованому Криму до обвинуваченого в 

нібито підриві газопроводу Ельдара Одаманова 

через дві доби після затримання допустили 

адвоката.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310817-v-ukraini-podorozcali-produkti-zrosli-cini-na-oliu-maso-i-ne-tilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310817-v-ukraini-podorozcali-produkti-zrosli-cini-na-oliu-maso-i-ne-tilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310700-do-pidzemnih-shovis-v-ukraini-z-pocatku-sezonu-zakacali-majze-3-milardi-kubometriv-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310700-do-pidzemnih-shovis-v-ukraini-z-pocatku-sezonu-zakacali-majze-3-milardi-kubometriv-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310700-do-pidzemnih-shovis-v-ukraini-z-pocatku-sezonu-zakacali-majze-3-milardi-kubometriv-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310700-do-pidzemnih-shovis-v-ukraini-z-pocatku-sezonu-zakacali-majze-3-milardi-kubometriv-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310396-dzelalova-majze-ves-den-utrimuvali-z-miskom-na-golovi-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310396-dzelalova-majze-ves-den-utrimuvali-z-miskom-na-golovi-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310648-u-krimu-do-obvinuvacenogo-v-diversii-odamanova-dopustili-advokata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310648-u-krimu-do-obvinuvacenogo-v-diversii-odamanova-dopustili-advokata.html


 

У Червоному Хресті назвали основні 

проблеми у пошуках зниклих безвісти на 

сході України 

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста 

вважають, що Україні слід активізувати роботу 

з пошуку зниклих безвісти внаслідок 

збройного конфлікту на сході країни.

 

Ще одному викраденому кримському 

татарину присудили адмінарешт 

Ще одному викраденому раніше в 

окупованому Криму кримському татарину 

Шевкету Усеїнову Київський районний «суд» 

виніс рішення про адміністративний арешт 

строком на 14 діб.

 

Журналіст Єсипенко в «суді»: Свідчення 

окупантам давав під тортурами 

Арештований окупантами в Криму журналіст 

Владислав Єсипенко на слуханні його 

«справи» в Сімферопольському міському 

«суді» заявив, що всі свідчення, дані ним під 

час попереднього слідства, отримані під 

тортурами.

 

«Суд» у Криму оголосив про 

адміністративний арешт одному із 

затриманих біля ФСБ 

«Суд» у тимчасово окупованому Криму 

заарештував на 10 діб Ескендера Ахтемова - 

батька раніше викраденого і вивезеного в 

невідомому напрямку кримськотатарського 

активіста Азіза Ахтемова.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310848-u-cervonomu-hresti-nazvali-osnovni-problemi-u-posukah-zniklih-bezvisti-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310848-u-cervonomu-hresti-nazvali-osnovni-problemi-u-posukah-zniklih-bezvisti-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310848-u-cervonomu-hresti-nazvali-osnovni-problemi-u-posukah-zniklih-bezvisti-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310848-u-cervonomu-hresti-nazvali-osnovni-problemi-u-posukah-zniklih-bezvisti-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310897-se-odnomu-vikradenomu-krimskomu-tatarinu-prisudili-adminarest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310897-se-odnomu-vikradenomu-krimskomu-tatarinu-prisudili-adminarest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310963-zurnalist-esipenko-v-sudi-svidcenna-okupantam-davav-pid-torturami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310963-zurnalist-esipenko-v-sudi-svidcenna-okupantam-davav-pid-torturami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310981-sud-u-krimu-ogolosiv-pro-administrativnij-arest-odnomu-iz-zatrimanih-bila-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310981-sud-u-krimu-ogolosiv-pro-administrativnij-arest-odnomu-iz-zatrimanih-bila-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310981-sud-u-krimu-ogolosiv-pro-administrativnij-arest-odnomu-iz-zatrimanih-bila-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3310981-sud-u-krimu-ogolosiv-pro-administrativnij-arest-odnomu-iz-zatrimanih-bila-fsb.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Розгін Майдану: суд продовжив запобіжний 

захід ексначальнику СБУ Києва Щеголєву 

Шевченківський районний суд Києва 

продовжив запобіжний захід для колишнього 

начальника Головного управління СБУ в Києві 

та Київській області Олександра Щеголєва у 

вигляді особистого зобов'язання до 4 

листопада.

 

Ексбійця спецзагону «Омега» судитимуть у 

справі про розстріли на Інститутській 

Офіс Генерального прокурора направив до 

Печерського районного суду Києва 

обвинувальний акт щодо 

ексвійськовослужбовця спецзагону «Омега» 

через розстріли протестувальників 20 лютого 

2014 року на вулиці Інститутській.

 

Поліція залучила міжнародних експертів до 

розслідування загибелі Шишова 

Поліція залучила міжнародних експертів у 

справі щодо загибелі білоруського активіста 

Віталія Шишова для надання рецензій на 

висновки експертиз.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Арешт Нарімана Джеляла в Криму: що це 

значить та що робити Україні та світові? 

Росії уже нема чого соромитися. Це перше. По-

друге – це помста за Кримську платформу. А 

по-третє, твориться «обмінний фонд» для 

торгу

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3310631-rozgin-majdanu-sud-prodovziv-zapobiznij-zahid-eksnacalniku-sbu-kieva-segolevu.html
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Чому Україна така успішна на 

Паралімпіадах? 

Програма підтримки дитячого спорту, 

фінансування, сучасні бази та віддані своїй 

справі люди.

 

Зеленський за океаном, газована Угорщина 

та войовничий Лукашенко ТРИ ПОДІЇ 

СВІТУ 

Володимир Зеленський зустрівся з Джозефом 

Байденом та провів низку інших зустрічей у 

Сполучених Штатах, зокрема, побувавши у 

Каліфорнії.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

На відновлення костелу Святого Миколая 

необхідно понад ₴75 мільйонів 

На відновлення костелу Святого Миколая в 

Києві, що постраждав від пожежі, за 

попередньою оцінкою фахівців, знадобиться 

більше ніж 75 млн грн.

 

 

У Японії представили олімпійський аніме-

образ України 

Японський проєкт Worldflags розробив аніме-

образи держав-учасниць Олімпіади в Токіо і 

представив свій погляд на Україну.

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3310757-comu-ukraina-taka-uspisna-na-paralimpiadah.html
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Укрзалізниця за літо перевезла понад 9 

мільйонів пасажирів 

АТ "Укрзалізниця" за червень-серпень 

перевезло 9,1 млн пасажирів, що становить 

130% від показників літа 2020 року та 70% від 

показників аналогічного періоду 2019 року.

 

Firefly розкрила деталі невдалого запуску 

ракети Alpha ВІДЕО 

Американська компанія Firefly Aerospace, яка 

належить українцю Максиму Полякову, 

розповіла деталі невдалого польоту легкої 

ракети-носія Alpha, який відбувся 3 вересня.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3310932-ukrzaliznica-za-lito-perevezla-ponad-9-miljoniv-pasaziriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3310932-ukrzaliznica-za-lito-perevezla-ponad-9-miljoniv-pasaziriv.html
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