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ТОП 

 

ЄС на пів року продовжив економічні 

санкції проти Росії 

Європейська рада ухвалила рішення про 

продовження санкцій проти РФ за дії з підриву 

територіальної цілісності, суверенітету та 

незалежності України на пів року, до 15 

березня 2022 року.

 

Залужний: Загроза провокацій РФ на 

кордоні зросла, найбільша небезпека — в 

зоні ООС 

Чисельність російських військ на кордоні з 

Україною на сьогодні суттєво не змінилась, 

водночас відбулось нарощування батальйонно-

тактичних груп уздовж усього державного 

кордону України у зв’язку з російсько-

білоруськими навчаннями "Захід-2021".

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313580-es-na-piv-roku-prodovziv-ekonomicni-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313580-es-na-piv-roku-prodovziv-ekonomicni-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3313570-zaluznij-zagroza-provokacij-rf-na-kordoni-zrosla-najbilsa-nebezpeka-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3313570-zaluznij-zagroza-provokacij-rf-na-kordoni-zrosla-najbilsa-nebezpeka-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3313570-zaluznij-zagroza-provokacij-rf-na-kordoni-zrosla-najbilsa-nebezpeka-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3313570-zaluznij-zagroza-provokacij-rf-na-kordoni-zrosla-najbilsa-nebezpeka-v-zoni-oos.html


 

Зеленський: Без України НАТО буде 

втрачати, а ЄС - послаблюватись 

Президент Володимир Зеленський вважає, що 

Україна готова до членства в 

Північноатлантичному альянсі, й без України 

НАТО буде втрачати, а Європейський Союз - 

слабшатиме.

 

Патрулі з собаками, авіація та катери: 

Україна посилила охорону кордону з 

Білоруссю 

Державна прикордонна служба запевняє, що 

ситуація на кордоні з Білоруссю залишається 

спокійною.

 

З Кабула вилетів перший комерційний рейс, 

на борту є українці 

Перший міжнародний комерційний рейс із 

моменту приходу талібів до влади в 

Афганістані вилетів з аеропорту Кабула в 

четвер із понад 100 іноземцями на борту.

 

Рада ухвалила закон про заборону 

дискримінації у рекламі 

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення 

змін до Закону України "Про рекламу" щодо 

протидії дискримінації за ознакою статі" 

(№3427).

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313301-zelenskij-bez-ukraini-nato-bude-vtracati-a-es-poslabluvatis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313301-zelenskij-bez-ukraini-nato-bude-vtracati-a-es-poslabluvatis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3313456-patruli-z-sobakami-aviacia-ta-kateri-ukraina-posilila-ohoronu-kordonu-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3313456-patruli-z-sobakami-aviacia-ta-kateri-ukraina-posilila-ohoronu-kordonu-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3313456-patruli-z-sobakami-aviacia-ta-kateri-ukraina-posilila-ohoronu-kordonu-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3313456-patruli-z-sobakami-aviacia-ta-kateri-ukraina-posilila-ohoronu-kordonu-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313228-z-kabula-viletiv-persij-komercijnij-rejs-na-bortu-e-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313228-z-kabula-viletiv-persij-komercijnij-rejs-na-bortu-e-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313480-rada-uhvalila-zakon-pro-zaboronu-diskriminacii-u-reklami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313480-rada-uhvalila-zakon-pro-zaboronu-diskriminacii-u-reklami.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Рада закликає світ засудити нову хвилю 

репресій в окупованому Криму 

Верховна Рада ухвалила заяву, яка містить 

заклик до міжнародної спільноти засудити 

чергову хвилю репресій проти кримських татар 

в окупованому Криму.

 

Відкрити Український дім у Вашингтоні 

було мрією - посол України в США 

Відкриття Українського дому у Вашингтоні, 

яке відбулося під час офіційного візиту 

Президента України Володимира Зеленського 

до США 1 вересня, було мрією українського 

дипломатичного корпусу та активно 

обговорювалося з 1991-1992 років.

 

У парламенті Чехії засудили затримання 

Росією кримських татар 

Група депутатів обох палат парламенту 

Чеської Республіки засудили затримання 

першого заступника голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Нарімана 

Джелялова та ще чотирьох кримських татар.

 

Не бідні родичі: Кулеба розповів, які 

сигнали Україна посилає світові 

Україна завдяки проактивній зовнішній 

політиці посилає чіткі сигнали світові, що 

наша держава - не жертва, а рятівник.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3313410-rada-zaklikae-svit-zasuditi-novu-hvilu-represij-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3313410-rada-zaklikae-svit-zasuditi-novu-hvilu-represij-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3313296-vidkriti-ukrainskij-dim-u-vasingtoni-bulo-mrieu-posol-ukraini-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3313296-vidkriti-ukrainskij-dim-u-vasingtoni-bulo-mrieu-posol-ukraini-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3313610-u-parlamentarii-cehii-zasudili-zatrimanna-rosieu-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3313610-u-parlamentarii-cehii-zasudili-zatrimanna-rosieu-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313355-ne-bidni-rodici-kuleba-rozpoviv-aki-signali-ukraina-posilae-svitovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313355-ne-bidni-rodici-kuleba-rozpoviv-aki-signali-ukraina-posilae-svitovi.html


 

Україна працює над організацією 

«Норманді» попри небажання Росії - 

Президент 

Україна працює над організацією зустрічі 

лідерів країн “Нормандського формату”, однак 

наразі питання залежить від позиції російської 

сторони.

 

В Україні немає 5 тисяч біженців із 

Афганістану - Шмигаль 

В Україні не проживає 5 тисяч біженців із 

Афганістану.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Ляшко розповів, коли в Україні 

запровадять «жовту» зону 

Жовтий рівень епіднебезпеки буде введений 

після ухвалення змін до постанови про 

адаптивний карантин.

 

Послаблювати обмеження для COVID-

вакцинованих зарано – епідеміологиня 

Для суспільства найбільшу небезпеку 

становлять пацієнти зі «стертими» формами 

захворювання і легким перебігом COVID-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313330-ukraina-pracue-nad-organizacieu-normandi-popri-nebazanna-rosii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313330-ukraina-pracue-nad-organizacieu-normandi-popri-nebazanna-rosii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313330-ukraina-pracue-nad-organizacieu-normandi-popri-nebazanna-rosii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313330-ukraina-pracue-nad-organizacieu-normandi-popri-nebazanna-rosii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313390-v-ukraini-nemae-5-tisac-bizenciv-iz-afganistanu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313390-v-ukraini-nemae-5-tisac-bizenciv-iz-afganistanu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313430-lasko-rozpoviv-koli-v-ukraini-zaprovadat-zovtu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313430-lasko-rozpoviv-koli-v-ukraini-zaprovadat-zovtu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313679-poslabluvati-obmezenna-dla-covidvakcinovanih-zarano-epidemiologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313679-poslabluvati-obmezenna-dla-covidvakcinovanih-zarano-epidemiologina.html


 

Обидві дози COVID-вакцини отримали вже 

понад 4,6 мільйона українців 

В Україні за минулу добу, 9 вересня, щеплено 

понад 170 тисяч людей проти коронавірусу. 

Загалом від початку вакцинації у державі 

зроблено понад 10, 4 мільйони щеплень.

 

Вакцинація допоможе запобігти четвертій 

хвилі COVID-19 - Шмигаль 

Зростання випадків COVID-19 в Україні є 

надзвичайно серйозним сигналом і необхідно 

переконувати населення вакцинуватися, щоб 

запобігти четвертій хвилі захворюваності.

 

В Україні зараз є 12,5 мільйона доз COVID-

вакцин — Ляшко 

В Україні в наявності 12,5 млн доз вакцини 

проти коронавірусу, до кінця року щотижня 

надходитимуть додаткові партії.

 

УКРАЇНА 

 

Штовханина у Раді: на Тищенка подали 

заяву до ДБР та офісу Генпрокурора 

Народний депутат Ярослав Юрчишин (фракція 

"Голос") подав до Державного бюро 

розслідувань і Офісу генерального прокурора 

заяву через інцидент між народними 

депутатами Гео Леросом (позафракційний) та 

Миколою Тищенком (фракція "Слуга народу") 

під час пленарного засідання ВР 9 вересня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313345-obidvi-dozi-covidvakcini-otrimali-vze-ponad-46-miljona-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313345-obidvi-dozi-covidvakcini-otrimali-vze-ponad-46-miljona-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313402-vakcinacia-dopomoze-zapobigti-cetvertij-hvili-covid19-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313402-vakcinacia-dopomoze-zapobigti-cetvertij-hvili-covid19-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313415-v-ukraini-zaraz-e-125-miljona-doz-covidvakcin-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313415-v-ukraini-zaraz-e-125-miljona-doz-covidvakcin-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313729-stovhanina-u-radi-na-tisenka-podali-zaavu-do-dbr-ta-ofisu-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313729-stovhanina-u-radi-na-tisenka-podali-zaavu-do-dbr-ta-ofisu-genprokurora.html


 

У «Слузі народу» не вважають Клочка 

причетним до купівлі нерухомості батькам 

Парламентська фракція партії "Слуга народу" 

не вбачає підстав вважати народного депутата 

від "СН" Андрія Клочка причетним до 

придбання нерухомості для батьків.

 

Чотири фракції вимагають направити 

законопроєкт про олігархів до Венеційської 

комісії 

Чотири опозиційні фракції звернулися до 

Дмитра Разумкова з пропозицією направити 

законопроєкт "Про запобігання загрозам 

національній безпеці, пов'язаним із надмірним 

впливом осіб, які мають значну економічну або 

політичну вагу в суспільному житті 

(олігархів)" на розгляд Венеційської комісії.

 

Штовханина в Раді: «Слуга народу» 

засуджує дії Тищенка і вважає, що Лерос 

має скласти мандат 

"Слуга народу" засуджує інцидент між 

народними депутатами Гео Леросом 

(позафракційний) та Миколою Тищенком 

(фракція "Слуга народу"), які спричинили 

штовханину під час пленарного засідання 

Верховної Ради 9 вересня.

 

Нафтогаз очікує якомога скорішого 

проведення конкурсу до своєї наглядової 

ради - Вітренко 

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 

України" очікує, що відбір незалежних членів 

наглядової ради компанії відбудеться якомога 

скоріше й буде відкритим і конкурентним. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313491-u-sluzi-narodu-ne-vvazaut-klocka-pricetnim-do-kupivli-neruhomosti-batkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313491-u-sluzi-narodu-ne-vvazaut-klocka-pricetnim-do-kupivli-neruhomosti-batkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313554-cotiri-frakcii-vimagaut-napraviti-zakonoproekt-pro-oligarhiv-do-venecijskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313554-cotiri-frakcii-vimagaut-napraviti-zakonoproekt-pro-oligarhiv-do-venecijskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313554-cotiri-frakcii-vimagaut-napraviti-zakonoproekt-pro-oligarhiv-do-venecijskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313554-cotiri-frakcii-vimagaut-napraviti-zakonoproekt-pro-oligarhiv-do-venecijskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313435-stovhanina-v-radi-sluga-narodu-zasudzue-dii-tisenka-i-vvazae-so-leros-mae-sklasti-mandat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313435-stovhanina-v-radi-sluga-narodu-zasudzue-dii-tisenka-i-vvazae-so-leros-mae-sklasti-mandat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313435-stovhanina-v-radi-sluga-narodu-zasudzue-dii-tisenka-i-vvazae-so-leros-mae-sklasti-mandat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313435-stovhanina-v-radi-sluga-narodu-zasudzue-dii-tisenka-i-vvazae-so-leros-mae-sklasti-mandat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313375-naftogaz-ocikue-akomoga-skorisogo-provedenna-konkursu-do-svoei-nagladovoi-radi-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313375-naftogaz-ocikue-akomoga-skorisogo-provedenna-konkursu-do-svoei-nagladovoi-radi-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313375-naftogaz-ocikue-akomoga-skorisogo-provedenna-konkursu-do-svoei-nagladovoi-radi-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313375-naftogaz-ocikue-akomoga-skorisogo-provedenna-konkursu-do-svoei-nagladovoi-radi-vitrenko.html


 

У Києві за рік удвічі зменшилася кількість 

безробітних - служба зайнятості 

Станом на 1 вересня на обліку в столичній 

службі зайнятості перебуває 12,3 тис. 

безробітних, що вдвічі менше, ніж торік у 

відповідний період.

 

ЕКОНОМІКА 

 

В Україні подали перші добровільні 

декларації 

В Україні через систему прийняття 

електронних декларацій податкової служби 

подані перші добровільні декларації.

 

Рекордний врожай: Україна вже зібрала 45 

мільйонів тонн зерна 

Українські аграрії вже зібрали зернові та 

зернобобові культури з 10,3 млн гектарів. 

Загалом уже намолочено 45 млн тонн зерна 

при врожайності 43,8 ц/га.

 

ДФС довела ухилення Нафтогазу від 

податків та змусила сплатити 3 мільярди в 

бюджет 

Державна фіскальна служба довела факт 

ухилення від податків НАК «Нафтогаз 

України» та змусила компанію сплатити до 

державного бюджету 3 млрд гривень податку 

на додану вартість.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3313497-u-kievi-za-rik-udvici-zmensilasa-kilkist-bezrobitnih-sluzba-zajnatosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3313497-u-kievi-za-rik-udvici-zmensilasa-kilkist-bezrobitnih-sluzba-zajnatosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313643-podatkovij-sluzbi-podali-persi-dobrovilni-deklaracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313643-podatkovij-sluzbi-podali-persi-dobrovilni-deklaracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313521-rekordnij-vrozaj-ukraina-vze-zibrala-45-miljoniv-tonn-zerna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313521-rekordnij-vrozaj-ukraina-vze-zibrala-45-miljoniv-tonn-zerna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313672-dfs-dovela-uhilenna-naftogazu-vid-podatkiv-ta-zmusila-splatiti-3-milardi-v-budzet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313672-dfs-dovela-uhilenna-naftogazu-vid-podatkiv-ta-zmusila-splatiti-3-milardi-v-budzet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313672-dfs-dovela-uhilenna-naftogazu-vid-podatkiv-ta-zmusila-splatiti-3-milardi-v-budzet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313672-dfs-dovela-uhilenna-naftogazu-vid-podatkiv-ta-zmusila-splatiti-3-milardi-v-budzet.html


 

У Києві створюється чверть ВВП України - 

Кличко 

На одного киянина припадає прямих 

інвестицій у 6 разів більше, ніж у середньому 

по Україні.

 

На субсидії до кінця року треба ще близько 

12 мільярдів – Шмигаль 

До кінця року на субсидії буде потрібно ще 

близько 12 млрд грн.

 

В Україні ліквідують іще один банк 

Національний банк ухвалив рішення про 

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 

АТ "КБ "Земельний Капітал".

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В ув'язненні в ОРДЛО перебувають 296 

українців – Денісова 

В ув'язненні на тимчасово окупованій території 

Донецької і Луганської областей перебуває 296 

українців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3313398-u-kievi-stvoruetsa-cvert-vvp-ukraini-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3313398-u-kievi-stvoruetsa-cvert-vvp-ukraini-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313353-na-subsidii-do-kinca-roku-treba-se-blizko-12-milardiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313353-na-subsidii-do-kinca-roku-treba-se-blizko-12-milardiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313677-v-ukraini-likviduut-ise-odin-bank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313677-v-ukraini-likviduut-ise-odin-bank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3313683-v-uvaznenni-v-ordlo-perebuvaut-296-ukrainciv-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3313683-v-uvaznenni-v-ordlo-perebuvaut-296-ukrainciv-denisova.html


 

Джелялова та братів Ахтемових тримають у 

СІЗО Сімферополя – омбудсмен 

За інформацією Офісу омбудсмена, незаконно 

затримані в окупованому Криму Наріман 

Джелялов та брати Азіз та Асан Ахтемови 

утримуються у слідчому ізоляторі 

Сімферополя.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

СБУ затримала одного зі «смотрящих» в 

Росії, якого розшукував Інтерпол 

Служба безпеки України встановила 

місцезнаходження та затримала 

«кримінального авторитета» з Росії на 

прізвисько «Рома Попенок», який перебував у 

міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

 

Суд залишив під вартою бабусю померлого 

від травм хлопчика 

Апеляційний суд Черкаської області залишив 

під вартою Вікторію Лясову, нерідну бабусю 

померлого у Черкасах від численних травм 7-

річного хлопчика.

 

Список пунктів, де «клепають» фальшиві 

COVID-довідки, передали поліції та СБУ 

Міністерство охорони здоров'я передало 

правоохоронним органам перелік пунктів, де 

можливі шахрайства з довідками про 

вакцинацію проти коронавірусу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3313721-dzelalova-ta-brativ-ahtemovih-trimaut-u-sizo-simferopola-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3313721-dzelalova-ta-brativ-ahtemovih-trimaut-u-sizo-simferopola-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313707-sbu-zatrimala-odnogo-zi-smotrasih-v-rosii-akogo-rozsukuvav-interpol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313707-sbu-zatrimala-odnogo-zi-smotrasih-v-rosii-akogo-rozsukuvav-interpol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3313499-sud-zalisiv-pid-vartou-babusu-pomerlogo-vid-travm-hlopcika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3313499-sud-zalisiv-pid-vartou-babusu-pomerlogo-vid-travm-hlopcika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313535-spisok-punktiv-de-klepaut-falsivi-coviddovidki-peredali-policii-ta-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313535-spisok-punktiv-de-klepaut-falsivi-coviddovidki-peredali-policii-ta-sbu.html


 

У Києві на замовлення турфірм масово 

підробляли ПЛР-тести та картки про 

вакцинацію 

У Києві викрили схему масової підробки 

результатів ПЛР-тестів та медичних карток про 

вакцинування від коронавірусу.

 

Пальне з російських танкерів: на Одещині 

викрили схему контрабанди 27 тисяч тонн 

Державне бюро розслідувань викрило 

масштабну контрабандну схему ввезення 

російського пального через порти Одеської 

області.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Справа МН17: Вбита горем мати принесла 

до суду прах сина 

Україна продовжує розслідування і вимагає 

правосуддя

 

Україна – не Афганістан незалежно від 

статусу 

Чому Рада не попросила статус основного 

союзника США поза НАТО, а московський 

Патрушев, краще б мовчав, ніж порівнював 

Україну з Афганістаном

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3313592-u-kievi-na-zamovlenna-turfirm-masovo-pidroblali-plrtesti-ta-kartki-pro-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3313592-u-kievi-na-zamovlenna-turfirm-masovo-pidroblali-plrtesti-ta-kartki-pro-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3313592-u-kievi-na-zamovlenna-turfirm-masovo-pidroblali-plrtesti-ta-kartki-pro-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3313592-u-kievi-na-zamovlenna-turfirm-masovo-pidroblali-plrtesti-ta-kartki-pro-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3313658-palne-z-rosijskih-tankeriv-na-odesini-vikrili-shemu-kontrabandi-27-tisac-tonn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3313658-palne-z-rosijskih-tankeriv-na-odesini-vikrili-shemu-kontrabandi-27-tisac-tonn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313320-sprava-mn17-vbita-gorem-mati-prinesla-do-sudu-prah-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313320-sprava-mn17-vbita-gorem-mati-prinesla-do-sudu-prah-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313495-ukraina-ne-afganistan-nezalezno-vid-statusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3313495-ukraina-ne-afganistan-nezalezno-vid-statusu.html


 

Свобода – вакцинованим! Але декому 

незрозуміло, чи потрібна вона… 

Тепер і Україна приєднається до числа країн, 

які скасують обмеження для вакцинованих 

громадян

 

Миколаївський костел: дуже насичена 

історія 

Розповідаємо про не надто відому історію цієї 

унікальної споруди, а також людей, із нею 

пов’язаних

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Читає автор: уривок із книги Анни 

Біленької «Летіла в небі чорна птаха» 

Пропонуємо послухати авторську начитку 

книги Анни Біленької «Летіла в небі чорна 

птаха». Це роман про дитячі психологічні 

травми, з якими люди живуть усе життя, про 

те, як той підсвідомий біль на їхні долі впливає 

і чи можна з ним боротися.

 

Премію імені Довженка присудили 

кінорежисерці Ворожбит 

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ про присудження премії імені Олександра 

Довженка кінорежисерці Наталі Ворожбит.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313297-svoboda-vakcinovanim-ale-dekomu-nezrozumilo-ci-potribna-vona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313297-svoboda-vakcinovanim-ale-dekomu-nezrozumilo-ci-potribna-vona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3313307-mikolaivskij-kostel-duze-nasicena-istoria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3313307-mikolaivskij-kostel-duze-nasicena-istoria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3313558-citae-avtor-urivok-iz-knigi-anni-bilenkoi-letila-v-nebi-corna-ptaha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3313558-citae-avtor-urivok-iz-knigi-anni-bilenkoi-letila-v-nebi-corna-ptaha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3313757-premiu-imeni-dovzenka-prisudili-kinoreziserci-vorozbit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3313757-premiu-imeni-dovzenka-prisudili-kinoreziserci-vorozbit.html


 

Аеропорт «Ужгород» прийняв перший рейс 

зі Словаччини 

У п'ятницю, 10 вересня, відбувся перший рейс 

у міжнародний аеропорт «Ужгород» 

відповідно до міжурядової угоди зі 

Словацькою Республікою.

 

Чорногорія посилила умови в’їзду до країни 

Для отримання «зеленого» COVID-сертифікату 

в Чорногорії потрібно буде підтвердження 

повного курсу вакцинації проти коронавірусу, 

завершеного за 14 днів до того.

 

В’єтнам відкриває курортний острів для 

вакцинованих туристів 

В'єтнам із жовтня планує відкрити для 

іноземних туристів свій курортний острів 

Фукуок.

 

Депутатські «па», хвостатий забіг і трейл у 

Карпатах ФОТО ТИЖНЯ 

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-economy/3313629-aeroport-uzgorod-prijnav-persij-rejs-zi-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3313629-aeroport-uzgorod-prijnav-persij-rejs-zi-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3313573-cornogoria-posilila-umovi-vizdu-do-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3313573-cornogoria-posilila-umovi-vizdu-do-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3313299-vetnam-vidkrivae-kurortnij-ostriv-dla-vakcinovanih-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3313299-vetnam-vidkrivae-kurortnij-ostriv-dla-vakcinovanih-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313627-deputatski-pa-hvostatij-zabig-i-trejl-u-karpatah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3313627-deputatski-pa-hvostatij-zabig-i-trejl-u-karpatah.html

