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ТОП 

 

Бойовики обстріляли оперативно-слідчу 

групу СБУ на Луганщині 

Оперативно-слідча група СБУ, яка працювала 

біля лінії зіткнення на Луганщині, потрапила 

під обстріл бойовиків «ЛНР».

 

Польська PGNiG хоче добувати газ у 

Західній Україні – Моравецький 

Польща зацікавлена у видобутку газу в 

Західній Україні, що дасть можливість ставати 

більш незалежними від Росії у сфері 

енергетики.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3313062-bojoviki-obstrilali-operativnoslidcu-grupu-sbu-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3313062-bojoviki-obstrilali-operativnoslidcu-grupu-sbu-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313078-polska-pgnig-hoce-dobuvati-gaz-u-zahidnij-ukraini-moraveckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313078-polska-pgnig-hoce-dobuvati-gaz-u-zahidnij-ukraini-moraveckij.html


 

Ляшко каже, що перехід України в «жовту» 

зону відкладається 

Уряд не запроваджуватиме з 13 вересня 

протиепідемічних заходів жовтої зони в 

областях. 

 

Ще 159 українців в Афганістані звернулися 

з проханням про евакуацію 

На території Афганістану залишаються 159 

громадян України, які звернулися з проханням 

про евакуацію.

 

Кулеба - Росії: Припиніть мститися 

невинним людям за саміт «Кримської 

платформи» 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

закликав Росію припинити мститися невинним 

людям за провал своєї кампанії щодо зриву 

саміту «Кримської платформи», а відповідати 

Україні на рівні міждержавних відносин.

 

Штовханина в Раді: Арахамія пропонує 

відсторонити Тищенка і Лероса на п’ять 

засідань 

Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид 

Арахамія вважає, що парламент має 

застосувати санкцію у вигляді позбавлення 

права на відвідування п'яти пленарних засідань 

ВР проти народних депутатів Миколи Тищенка 

(фракція "Слуга народу") і Гео Лероса 

(позафракційний), які поштовхалися у сесійній 

залі у четвер.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312850-lasko-kaze-so-perehid-ukraini-v-zovtu-zonu-vidkladaetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312850-lasko-kaze-so-perehid-ukraini-v-zovtu-zonu-vidkladaetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312672-se-159-ukrainciv-v-afganistani-zvernulisa-z-prohannam-pro-evakuaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312672-se-159-ukrainciv-v-afganistani-zvernulisa-z-prohannam-pro-evakuaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312775-kuleba-rosii-pripinit-mstitisa-nevinnim-ludam-za-samit-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312775-kuleba-rosii-pripinit-mstitisa-nevinnim-ludam-za-samit-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312775-kuleba-rosii-pripinit-mstitisa-nevinnim-ludam-za-samit-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312775-kuleba-rosii-pripinit-mstitisa-nevinnim-ludam-za-samit-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312812-stovhanina-v-radi-arahamia-proponue-vidstoroniti-tisenka-i-lerosa-na-pat-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312812-stovhanina-v-radi-arahamia-proponue-vidstoroniti-tisenka-i-lerosa-na-pat-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312812-stovhanina-v-radi-arahamia-proponue-vidstoroniti-tisenka-i-lerosa-na-pat-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312812-stovhanina-v-radi-arahamia-proponue-vidstoroniti-tisenka-i-lerosa-na-pat-zasidan.html


 

Нацбанк підвищив облікову ставку до 8,5% 

Національний банк України ухвалив рішення 

підвищити облікову ставку до 8,5%.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський може взяти участь у 

Генасамблеї ООН онлайн - Кулеба 

Остаточне рішення щодо офлайн чи онлайн 

формату участі Президента України 

Володимира Зеленського у 76-ї сесії 

Генеральної Асамблеї ООН ще не ухвалене.

 

Шмигаль у Польщі закликав притягнути до 

відповідальності винних у смерті українця 

Никифоренка 

Винні у загибелі 25-річного громадянина 

України Дмитра Никифоренка, який помер 

наприкінці липня після затримання поліцією у 

Вроцлаві, повинні бути притягнуті до 

відповідальності.

 

Венедіктова зустрілася у Нідерландах з 

родичами загиблих рейсу МН17 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова під 

час робочого візиту до Нідерландів зустрілася 

у судовому комплексі “Схіпхол” з родичами 

загиблих рейсу MH17.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312807-nacbank-pidvisiv-oblikovu-stavku-do-85.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312807-nacbank-pidvisiv-oblikovu-stavku-do-85.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312705-zelenskij-moze-vzati-ucast-u-genasamblei-oon-onlajn-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312705-zelenskij-moze-vzati-ucast-u-genasamblei-oon-onlajn-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313035-smigal-u-polsi-zaklikav-pritagnuti-do-vidpovidalnosti-vinnih-u-smerti-ukrainca-nikiforenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313035-smigal-u-polsi-zaklikav-pritagnuti-do-vidpovidalnosti-vinnih-u-smerti-ukrainca-nikiforenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313035-smigal-u-polsi-zaklikav-pritagnuti-do-vidpovidalnosti-vinnih-u-smerti-ukrainca-nikiforenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313035-smigal-u-polsi-zaklikav-pritagnuti-do-vidpovidalnosti-vinnih-u-smerti-ukrainca-nikiforenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312691-venediktova-zustrilasa-u-niderlandah-z-rodicami-zagiblih-rejsu-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312691-venediktova-zustrilasa-u-niderlandah-z-rodicami-zagiblih-rejsu-mn17.html


 

Президент МОК Томас Бах відвідає Київ 11-

12 вересня 

На запрошення Президента України 

Володимира Зеленського Київ 11-12 вересня з 

робочим візитом відвідає президент 

Міжнародного олімпійського комітету Томас 

Бах.

 

Нікчемна «забавка» РФ: Кулеба про 

організацію виборів в окупованому Криму 

та ОРДЛО 

Організація Росією виборів до Держдуми в 

окремих районах Донецької й Луганської 

областей (ОРДЛО) та окупованому Криму є 

незаконною і нікчемною з точки зору 

міжнародного права.

 

В угорській школі дітей навчатимуть 

української мови 

В Угорщині у середній школі ім. Шомоді 

Режьо у Кішварді розпочали викладати 

українську мову. 

 

Українка балотується в депутати міської 

ради Рима 

Іммігрантка з України Тетяна Тарасенко-Кузик 

бере участь у виборчих перегонах на 

посаду міського голови та депутатів міської 

ради італійської столиці, яка відбудеться 3 - 4 

жовтня 2021 року.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3312971-prezident-mok-tomas-bah-vidvidae-kiiv-1112-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3312971-prezident-mok-tomas-bah-vidvidae-kiiv-1112-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312773-nikcemna-zabavka-rf-kuleba-pro-organizaciu-viboriv-v-okupovanomu-krimu-ta-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312773-nikcemna-zabavka-rf-kuleba-pro-organizaciu-viboriv-v-okupovanomu-krimu-ta-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312773-nikcemna-zabavka-rf-kuleba-pro-organizaciu-viboriv-v-okupovanomu-krimu-ta-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3312773-nikcemna-zabavka-rf-kuleba-pro-organizaciu-viboriv-v-okupovanomu-krimu-ta-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3312848-v-ugorskij-skoli-ditej-navcatimut-ukrainskoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3312848-v-ugorskij-skoli-ditej-navcatimut-ukrainskoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3312632-ukrainka-balotuetsa-v-deputati-miskoi-radi-rima.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3312632-ukrainka-balotuetsa-v-deputati-miskoi-radi-rima.html


КОРОНАВІРУС 

 

Пандемія COVID-19: чому важливо обрати 

собі сімейного лікаря й довіряти йому 

Якщо у вас з’явились ознаки звичайної застуди 

– зверніться до свого сімейного лікаря

 

МОЗ: вакцинованим не потрібно 

самоізолюватися після контакту з COVID-

хворим 

Щепленим особам, які контактували з хворим 

на COVID-19, не потрібно йти на 

самоізоляцію.

 

В Україні запровадять зелені та жовті 

внутрішні COVID-сертифікати 

Міністерство охорони здоров'я запровадить 

зелені внутрішні COVID-сертифікати для 

повністю вакцинованих і жовті – для щеплених 

лише однією дозою.

 

УКРАЇНА 

 

До Ради передають 50 тисяч підписів 

українців за відставку голови НБУ 

Представники громадської організації 

«Демократична сокира» зібрали 50 000 

підписів українців за відставку голови 

Нацбанку Кирила Шевченка і принесли їх 

спочатку під будівлю НБУ, а потім - до 

Верховної Ради.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312931-pandemia-covid19-comu-vazlivo-obrati-sobi-simejnogo-likara-j-dovirati-jomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312931-pandemia-covid19-comu-vazlivo-obrati-sobi-simejnogo-likara-j-dovirati-jomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312861-moz-vakcinovanim-ne-potribno-samoizoluvatisa-pisla-kontaktu-z-covidhvorim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312861-moz-vakcinovanim-ne-potribno-samoizoluvatisa-pisla-kontaktu-z-covidhvorim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312861-moz-vakcinovanim-ne-potribno-samoizoluvatisa-pisla-kontaktu-z-covidhvorim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312861-moz-vakcinovanim-ne-potribno-samoizoluvatisa-pisla-kontaktu-z-covidhvorim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312896-v-ukraini-zaprovadat-zeleni-ta-zovti-vnutrisni-covidsertifikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312896-v-ukraini-zaprovadat-zeleni-ta-zovti-vnutrisni-covidsertifikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312803-do-radi-peredaut-50-tisac-pidpisiv-ukrainciv-za-vidstavku-golovi-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312803-do-radi-peredaut-50-tisac-pidpisiv-ukrainciv-za-vidstavku-golovi-nbu.html


 

У Кривому Розі просять Раду призначити 

вибори мера 

Міська рада Кривого Рогу звернулася до 

Верховної Ради з проханням призначити 

позачергові вибори міського голови у зв'язку зі 

смертю Костянтина Павлова.

 

Для оформлення е-лікарняного пацієнту 

треба йти на прийом – Нацслужба здоров’я 

Для оформлення електронного лікарняного 

пацієнт має прийти на особистий прийом до 

лікаря.

 

Підвищення рівня медіаграмотності: МКІП 

та Міносвіти уклали меморандум 

Міністерство культури та інформаційної 

політики та Міністерство освіти і науки у 

середу, 8 вересня, уклали меморандум про 

співпрацю з метою створення сприятливих 

умов для підвищення рівня медіаграмотності 

та критичного мислення населення України.

 

Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт про лікарські засоби 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт 5547 "Про лікарські засоби".

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3312905-u-krivomu-rozi-prosat-radu-priznaciti-vibori-mera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3312905-u-krivomu-rozi-prosat-radu-priznaciti-vibori-mera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312666-dla-oformlenna-elikarnanogo-pacientu-treba-jti-na-prijom-nacsluzba-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312666-dla-oformlenna-elikarnanogo-pacientu-treba-jti-na-prijom-nacsluzba-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312727-pidvisenna-rivna-mediagramotnosti-mkip-ta-minosviti-uklali-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312727-pidvisenna-rivna-mediagramotnosti-mkip-ta-minosviti-uklali-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312785-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-likarski-zasobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312785-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-likarski-zasobi.html


 

У СІЗО запускають експеримент із надання 

доступу до інтернету й IP-телефонії 

Міністерство юстиції впроваджує 

експериментальний проєкт із надання 

можливості доступу до інтернету та IP-

телефонії тим, хто перебуває в слідчих 

ізоляторах (СІЗО).

 

Отруєння у школі Хмельницького: 

кількість постраждалих збільшилася до 85 

У навчальному закладі м. Хмельницький, де 

зареєстрували спалах гострої кишкової 

інфекції, отруїлися 84 учні.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Рада збільшила суму переказів, які 

проводяться без фінмоніторингу 

Верховна Рада ухвалила закон, який 

передбачає збільшення до 5 тисяч гривень 

суми переказів, які проводяться без 

банківського фінмоніторингу.

 

Світовий банк до грудня виділить Україні 

$230 мільйонів на боротьбу з COVID-19 

Світовий банк готовий виділити Україні 230 

млн дол США до грудня 2021 року в рамках 

глобальної ініціативи COVAX.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312707-u-sizo-zapuskaut-eksperiment-iz-nadanna-dostupu-do-internetu-j-iptelefonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3312707-u-sizo-zapuskaut-eksperiment-iz-nadanna-dostupu-do-internetu-j-iptelefonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3313090-otruenna-u-skoli-hmelnickogo-kilkist-postrazdalih-zbilsilasa-do-85.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3313090-otruenna-u-skoli-hmelnickogo-kilkist-postrazdalih-zbilsilasa-do-85.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312696-rada-zbilsila-sumu-perekaziv-aki-provodatsa-bez-finmonitoringu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312696-rada-zbilsila-sumu-perekaziv-aki-provodatsa-bez-finmonitoringu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312618-svitovij-bank-do-grudna-vidilit-ukraini-230-miljoniv-na-borotbu-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3312618-svitovij-bank-do-grudna-vidilit-ukraini-230-miljoniv-na-borotbu-z-covid19.html


 

Споживчі ціни у серпні знизилися на 0,2% – 

Держстат 

У серпні 2021 року споживчі ціни в Україні 

зменшилися на 0,2% порівняно із попереднім 

місяцем. 

 

Одне фермерське господарство може 

отримати до 5 мільйонів компенсації за рік – 

Мінагро 

В Україні працює державна програма 

компенсації кредитів фермерам. Одне 

фермерське господарство може отримати до 5 

млн грн компенсації за рік.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Апеляційний суд РФ залишив у силі вирок 

Чубарову - 6 років позбавлення волі 

Російський апеляційний суд у Сочі затвердив 

вирок голові Меджлісу кримськотатарського 

народу Рефату Чубарову - позбавлення волі 

строком на 6 років.

 

В ОРДЛО змушують голосувати на виборах 

до Держдуми погрозами звільнення – 

Денісова 

Жителів тимчасово непідконтрольних Україні 

районів Донецької та Луганської областей 

примушують брати участь у виборах до 

Держдуми Росії, погрожуючи штрафами і 

звільненнями.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313014-spozivci-cini-u-serpni-znizilisa-na-02-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313014-spozivci-cini-u-serpni-znizilisa-na-02-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313017-odne-fermerske-gospodarstvo-moze-otrimati-do-5-miljoniv-kompensacii-za-rik-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313017-odne-fermerske-gospodarstvo-moze-otrimati-do-5-miljoniv-kompensacii-za-rik-minagro.html
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Активісти Стратегії-18 провели під 

Петербургом акцію на підтримку 

арештованих кримських татар 

У місті Всеволожську, під Санкт-Петербургом, 

активісти громадської групи «Стратегія-18» 

провели в середу пікетування на підтримку 

кримських татар, затриманих у новій справі 

про підрив газопроводу.

 

Окупанти хочуть обезголовити 

кримськотатарський національний рух - 

Чубаров 

Арештами активістів в окупованому Криму 

Росія прагне домогтися повного придушення 

кримськотатарського національного руху.

 

«Суд» у Криму відхилив апеляцію на арешт 

Одаманова 

«Суд» у Криму відхилив апеляційну скаргу на 

адміністративний арешт Ельдара Одаманова 

терміном на 15 діб.

 

На захист фігурантів «третьої 

Бахчисарайської справи» вже стали 55 

свідків 

У Південному окружному військовому суді 

Ростова-на-Дону на черговому засіданні 

стосовно фігурантів третьої бахчисарайської 

групи «справи Хізб ут-Тахрір» допитали ще 

чотирьох свідків захисту. Загальна кількість 

свідків, які позитивно характеризують 

підсудних, досягла 55.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312664-aktivisti-strategii18-proveli-pid-peterburgom-akciu-na-pidtrimku-arestovanih-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312664-aktivisti-strategii18-proveli-pid-peterburgom-akciu-na-pidtrimku-arestovanih-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312664-aktivisti-strategii18-proveli-pid-peterburgom-akciu-na-pidtrimku-arestovanih-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312664-aktivisti-strategii18-proveli-pid-peterburgom-akciu-na-pidtrimku-arestovanih-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312794-okupanti-hocut-obezgoloviti-krimskotatarskij-nacionalnij-ruh-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312794-okupanti-hocut-obezgoloviti-krimskotatarskij-nacionalnij-ruh-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312794-okupanti-hocut-obezgoloviti-krimskotatarskij-nacionalnij-ruh-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312794-okupanti-hocut-obezgoloviti-krimskotatarskij-nacionalnij-ruh-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312919-sud-u-krimu-vidhiliv-apelaciu-na-arest-odamanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312919-sud-u-krimu-vidhiliv-apelaciu-na-arest-odamanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312926-na-zahist-figurantiv-tretoi-bahcisarajskoi-spravi-vze-stali-55-svidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312926-na-zahist-figurantiv-tretoi-bahcisarajskoi-spravi-vze-stali-55-svidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312926-na-zahist-figurantiv-tretoi-bahcisarajskoi-spravi-vze-stali-55-svidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3312926-na-zahist-figurantiv-tretoi-bahcisarajskoi-spravi-vze-stali-55-svidkiv.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Розстріли на Інститутській: суд повторно 

допитав брата загиблого Героя України 

Шимка 

Святошинський районний суд міста Києва у 

ході засідання у справі щодо розстрілів 

учасників акцій протестів на вулиці 

Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року 

щодо обвинувачених ексберкутівців повторно 

допитав брата загиблого Героя України 

Максима Шимка — Павла.

 

«Земельні» схеми на 150 мільйонів: 

Держбюро розслідувань викрило посадовців 

КМДА 

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили 

факти зловживання службовим становищем 

посадовцями КМДА при передачі у 

користування приватному товариству 

земельних ділянок та приміщення комунальної 

власності у центрі столиці.

 

У Києві затримали групу осіб, які 

завербували 120 людей у трудове рабство 

У Києві затримали групу осіб, які утримували 

120 людей у трудовому рабстві.

 

ВАКС закрив провадження у справі про 

арешт Дубілета 

Вищий антикорупційний суд закрив 

провадження у справі про обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою 

ексголові правління одного з найбільших 

банків України.
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Син прем’єра Чехії дає свідчення про те, як 

його вивезли до окупованого Криму 

Син прем'єр-міністра Чеської Республіки 

Андрія Бабіша Андрій Бабіш-молодший у 

четвер, 9 вересня, прибув до поліцейського 

відділку в Празі, щоб дати свідчення про деталі 

свого перебування в окупованому Криму.

 

У Туреччині завершили розслідування 

загадкової смерті українки 

У Туреччині правоохоронці закінчили 

розслідування смерті української моделі, яка 

була знайдена у себе вдома зі зв’язаними 

руками та мішком на голові. Слідство назвало 

причиною смерті самогубство.

 

COVID-«бізнес» на мільйон щомісяця: СБУ 

викрила схему підробки ПЛР-тестів 

Служба безпеки України викрила чергову 

схему підробки результатів ПЛР-тестів на 

Харківщині. Зловмисники вносили 

недостовірну інформацію у додаток «Дій 

вдома».

 

СБУ разом із Інтерполом затримала 

учасника ІДІЛ на Одещині 

Служба безпеки України затримала учасника 

міжнародної терористичної організації 

"Ісламська держава" в Одеській області.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Небо над Україною: є «діри», які 

радянськими ще системами ППО І ПРО не 

«залатаєш» 

Нам конче потрібні сучасні протиповітряна і 

протиракетна оборона, і добре, що перемовини 

щодо них з нашими партнерами вже ведуться

 

Як Росія «перемолола» українців 

Російський наратив про власне національне 

розмаїття з мирним співіснуванням мов і 

культур – не збігається з реальністю

 

Хасиди в Умані: День, коли народилася 

людина 

Брацлавські хасиди відсвяткували останній 

день Рош га-Шана

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Польща дозволила в’їзд українцям з 9 

вересня 

Польща дозволила в’їзд громадянам України, у 

тому числі з метою туризму, з 9 вересня. 

Всього українці можуть подорожувати до 133 

країн світу.
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Українцям роз’яснили, як безоплатно 

отримати допомогу при травмуванні 

Людина, яка травмувалася, має право на 

безоплатну екстрену медичну допомогу.

 

Киянам пропонують обрати місце для 

скульптури борщу 

Киянам пропонують обрати місце для 

встановлення скульптури борщу для 

увіковічення національної української страви 

та розвитку гастротуризму.

 

Фінляндія відновила обмеження на в’їзд для 

українців 

Уряд Фінляндії ухвалив рішення про 

відновлення обмежень на здійснення 

необов’язкових (туристичних) поїздок 

громадянами, які прибувають із України.

 

Жителі півдня та сходу України не 

довіряють журналістам 

Мешканці півдня та сходу України 

відзначають тотальну недовіру до журналістів, 

хоча відчувають потребу в інформації.
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Додаток-«психолог» та заміна пластику: 

українські студенти представлять стартапи 

в Китаї 

Українські студенти в листопаді представлять 

інноваційні стартапи на Всесвітніх змаганнях 

університетських стартапів у Китаї.

 

Вийшов офіційний трейлер комедії 

«Бурштинові копи» 

У кінотеатральний прокат 7 жовтня виходить 

комедія режисерки Аліни Бухтіярової 

"Бурштинові копи". Автори фільму 

презентували офіційний трейлер картини.
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