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ТОП 

 

Україна у ПАРЄ закликала відмовитись від 

запуску Nord Stream 2 ФОТ О 

Українська делегація ПАРЄ закликає Європу 

відмовитися від запуску "Північного потоку-2" 

і зменшувати залежність від російського газу. 

 

Україна і Угорщина викликають послів 

через угоду Будапешта з Газпромом 

Міністерство закордонних справ України 
запрошує посла Угорщини в Києві Іштвана 

Ійдярто через підписання нового контракту з 

російським «Газпромом» на постачання газу в 

обхід України.

  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323371-ukraina-u-pare-zaklikala-vidmovitis-vid-zapusku-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323371-ukraina-u-pare-zaklikala-vidmovitis-vid-zapusku-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323336-ukraina-i-ugorsina-viklikaut-posliv-cerez-ugodu-budapesta-z-gazpromom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323336-ukraina-i-ugorsina-viklikaut-posliv-cerez-ugodu-budapesta-z-gazpromom.html


 

СБУ оголосила про підозру ще трьом 

причетним до «Партії Шарія» 

Служба безпеки України оголосила про 
підозру трьом особам, причетним до 

протиправної діяльності, пов’язаної із 

реєстрацією «Партії Шарія». 

 

 

«Суд у смартфоні»: в Україні запрацює 

новий застосунок 

На базі Державної судової адміністрації 
України презентували мобільний додаток 

“єСуд”, завдяки якому за допомогою 

смартфона можна скористатися судовими 

послугами.

  

 

80-ті роковини трагедії Бабиного Яру: що 

очікується та коли ІНФОГ РАФІКА 

29 –30 вересня виповниться 80 років, відколи у 

Бабиному Яру в Києві були вбиті перші жертви 

нацистської політики винищення – майже 34 
тисячі київських євреїв. Масові вбивства в 

урочищі тривали до самого відходу окупантів 

із міста у листопаді 1943 року: усього там були 

вбито

 

Ніяких городів та прибирань шкільних 

дворів, або Що так обурило освітнього 

омбудсмена 

Змушувати учнів прибирати чи копати – 

заборонено. За це - кримінальна 
відповідальність. Незрозуміло, звідки тоді 

візьмуться волонтери?

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323570-sbu-ogolosila-pro-pidozru-se-trom-pricetnim-do-partii-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323570-sbu-ogolosila-pro-pidozru-se-trom-pricetnim-do-partii-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323469-sud-u-smartfoni-v-ukraini-zapracue-novij-zastosunok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323469-sud-u-smartfoni-v-ukraini-zapracue-novij-zastosunok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3323736-80ti-rokovin-tragedii-babinogo-aru-so-ocikuetsa-ta-koli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3323736-80ti-rokovin-tragedii-babinogo-aru-so-ocikuetsa-ta-koli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323134-niakih-gorodiv-ta-pribiran-skilnih-dvoriv-abo-so-tak-oburilo-osvitnogo-ombudsmena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323134-niakih-gorodiv-ta-pribiran-skilnih-dvoriv-abo-so-tak-oburilo-osvitnogo-ombudsmena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323134-niakih-gorodiv-ta-pribiran-skilnih-dvoriv-abo-so-tak-oburilo-osvitnogo-ombudsmena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323134-niakih-gorodiv-ta-pribiran-skilnih-dvoriv-abo-so-tak-oburilo-osvitnogo-ombudsmena.html


 

Осіння хвиля ковіду в 2021: буде важче, ніж 

торік 

В Україні наразі найбільша кількість пацієнтів 
з ковідом в лікарнях, порівняно з іншими 

країнами Європи. Готуємося до нових 

рекордів…

УКРАЇНА І СВІТ 

 

На Банковій розповіли, що хочуть 

закріпити у заяві саміту Україна-ЄС 

Україна очікує, що спільна заява 23-го Саміту 
Україна-ЄС міститиме положення про 

визнання європейських прагнень і 

європейського вибору, 

 

Кулеба закликає Угорщину не розкручувати 

емоції навколо угоди з Газпромом 

Україна не заперечує право Угорщини на 

угоду з російським Газпромом, але це не 
відповідає нашим інтересам, які ми 

захищатимемо. 

 

Рішення «Норманді» з Меркель будуть 

актуальними і для її наступника - Кулеба 

Рішення саміту нормандського формату за 
участю чинного канцлера Німеччини Ангели 

Меркель будуть актуальними і для нового 

уряду ФРН.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323421-osinna-hvila-kovidu-v-2021-bude-vazce-niz-torik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323421-osinna-hvila-kovidu-v-2021-bude-vazce-niz-torik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323391-na-bankovij-rozpovili-so-hocut-zakripiti-u-zaavi-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323391-na-bankovij-rozpovili-so-hocut-zakripiti-u-zaavi-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323598-kuleba-zaklikae-ugorsinu-ne-rozkrucuvati-emocii-navkolo-ugodi-z-gazpromom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323598-kuleba-zaklikae-ugorsinu-ne-rozkrucuvati-emocii-navkolo-ugodi-z-gazpromom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323525-risenna-normandi-z-merkel-budut-aktualnimi-i-dla-ii-nastupnika-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323525-risenna-normandi-z-merkel-budut-aktualnimi-i-dla-ii-nastupnika-kuleba.html


 

Стефанішина: У Брюсселі обговорили 

очікування від саміту Україна-ЄС ВІДЕО 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 

під час робочого візиту до Брюсселя 

обговорила з 

 

 

Стало відомо, коли почне діяти Угода про 

спільний авіаційний простір з ЄС 

Угода про спільний авіаційний простір між 

Україною та Європейським Союзом буде 
підписана, наразі визначається рівень 

підписання зі сторони ЄС.

 

 

Папа Римський планує відвідати Україну 

наступного року 

Папа Римський Франциск планує відвідати 

Україну наступного року, проте точна дата 

візиту наразі невідома. 

 

МКІП занепокоєне долею кафедр 

українознавства в угорських вишах 

Міністерство культури та інформаційної 

політики (МКІП) занепокоєне долею кафедр 

українознавства в угорських вищих 

навчальних закладах.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323765-stefanisina-u-brusseli-obgovorili-ocikuvanna-vid-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323765-stefanisina-u-brusseli-obgovorili-ocikuvanna-vid-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323386-stalo-vidomo-koli-pocne-diati-ugoda-pro-spilnij-aviacijnij-prostir-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323386-stalo-vidomo-koli-pocne-diati-ugoda-pro-spilnij-aviacijnij-prostir-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323702-papa-rimskij-planue-vidvidati-ukrainu-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323702-papa-rimskij-planue-vidvidati-ukrainu-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323613-mkip-zanepokoene-doleu-kafedr-ukrainoznavstva-v-ugorskih-visah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323613-mkip-zanepokoene-doleu-kafedr-ukrainoznavstva-v-ugorskih-visah.html


КОРОНАВІРУС 

 

Щеплення проти грипу і коронавірусу 

можна робити в один день - експерт 

Національна технічна група експертів з питань 
імунізації вважає, що щеплення проти грипу і 

коронавірусної хвороби COVID-19 можна 

робити в один день. 

 

 

В Україні хочуть дозволити вакцинацію 

Pfizer всіх дітей від 12 років 

Національна технічна група експертів з питань 
імунопрофілактики рекомендуватиме МОЗ 

дозволити вакцину проти коронавірусу Pfizer 

для 

 

 

Pfizer розпочинає випробування мРНК-

вакцини проти грипу 

Американська фармацевтична компанія Pfizer 

оголосила про початок клінічних випробувань 
вакцини проти грипу, розробленої за тією ж 

технологією мРНК, що і вакцина проти 

COVID-19. 

 

У Чернігові COVID-хворих «на кисні» у 

чотири рази більше, ніж торік 

У вересні цього року захворюваність на 

COVID-19 у Чернігові знаходиться на такому 

ж рівні, як торік у цьому місяці, та 
госпіталізованих тепер більше майже вдвічі, а 

пацієнтів на кисневій підтримці - в чотири 

рази. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323688-seplenna-proti-gripu-i-koronavirusu-mozna-robiti-v-odin-den-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323688-seplenna-proti-gripu-i-koronavirusu-mozna-robiti-v-odin-den-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323640-v-ukraini-hocut-dozvoliti-vakcinaciu-pfizer-vsih-ditej-vid-12-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323640-v-ukraini-hocut-dozvoliti-vakcinaciu-pfizer-vsih-ditej-vid-12-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323496-pfizer-rozpocinae-viprobuvanna-mrnkvakcini-proti-gripu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3323496-pfizer-rozpocinae-viprobuvanna-mrnkvakcini-proti-gripu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3323515-u-cernigovi-covidhvorih-na-kisni-u-cotiri-razi-bilse-niz-torik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3323515-u-cernigovi-covidhvorih-na-kisni-u-cotiri-razi-bilse-niz-torik.html


 

В Україні на дистанційному навчанні – 3,3 

тисячі шкіл 

В Україні 3,3 тисячі шкіл перебувають на 

дистанційному навчанні.

 

 

ДПСУ спростовує фейк про «звільнення 

прикордонників» через відмову від 

вакцинації 

Інформація, поширена деякими ЗМІ, про те, що 

невакцинованих від коронавірусу 

прикордонників можуть звільнити з роботи, є 

фейковою.

 

УКРАЇНА 

 

Кабмін обмежив строк повноважень нового 

правління Нафтогазу 

Кабінет Міністрів вирішив обмежити строк 

повноважень нових членів правління НАК 

"Нафтогаз України". 

 

 

Арахамія пояснив, чому «слуги» не 

запросили Разумкова у Трускавець 

Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова 
наразі не запрошували на велике виїзне 

засідання парламентської фракції "Слуга 

народу" в Трускавці, оскільки він не є членом 

фракції.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3323446-v-ukraini-na-distancijnomu-navcanni-33-tisaci-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3323446-v-ukraini-na-distancijnomu-navcanni-33-tisaci-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323677-dpsu-sprostovue-fejk-pro-zvilnenna-prikordonnikiv-cerez-vidmovu-vid-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323677-dpsu-sprostovue-fejk-pro-zvilnenna-prikordonnikiv-cerez-vidmovu-vid-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323677-dpsu-sprostovue-fejk-pro-zvilnenna-prikordonnikiv-cerez-vidmovu-vid-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323677-dpsu-sprostovue-fejk-pro-zvilnenna-prikordonnikiv-cerez-vidmovu-vid-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323593-kabmin-obmeziv-strok-povnovazen-novogo-pravlinna-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323593-kabmin-obmeziv-strok-povnovazen-novogo-pravlinna-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323419-arahamia-poasniv-comu-slugi-ne-zaprosili-razumkova-u-truskavec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323419-arahamia-poasniv-comu-slugi-ne-zaprosili-razumkova-u-truskavec.html


 

Притула підтвердив, що створює власну 

партію 

Колишній кандидат від партії «Голос» на 
виборах міського голови Києва, телеведучий 

Сергій Притула створює власну партію. 

 

Кадрові зміни в уряді будуть на початку 

жовтня – Арахамія 

Подробиці кадрових змін у Кабінеті Міністрів, 

зокрема, імена кандидатів на посади, стануть 
відомі після великого виїзного засідання 

парламентської 

 

Закон, необхідний для добровільного 

декларування, опублікували в «Голосі 

України» 

Закон, необхідний для запровадження 

добровільного декларування, опублікували в 
офіційній газеті Верховної Ради "Голос 

України". 

 

 

Окупанти скинули гранати з дронів біля 

Лебединського та Широкиного 

Російські окупаційні війська станом на 17.00 
28 вересня 7 разів відкривали вогонь по 

позиціях Об’єднаних сил. Крім того, ворог за 

допомогою

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323773-pritula-pidtverdiv-so-stvorue-vlasnu-partiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323773-pritula-pidtverdiv-so-stvorue-vlasnu-partiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323353-kadrovi-zmini-v-uradi-budut-na-pocatku-zovtna-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323353-kadrovi-zmini-v-uradi-budut-na-pocatku-zovtna-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323291-zakon-neobhidnij-dla-dobrovilnogo-deklaruvanna-opublikuvali-v-golosi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323291-zakon-neobhidnij-dla-dobrovilnogo-deklaruvanna-opublikuvali-v-golosi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323291-zakon-neobhidnij-dla-dobrovilnogo-deklaruvanna-opublikuvali-v-golosi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323291-zakon-neobhidnij-dla-dobrovilnogo-deklaruvanna-opublikuvali-v-golosi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3323690-okupanti-skinuli-granati-z-droniv-bila-lebedinskogo-ta-sirokinogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3323690-okupanti-skinuli-granati-z-droniv-bila-lebedinskogo-ta-sirokinogo.html


ЕКОНОМІКА 

 

Вітренко пояснив, навіщо Кремлю фейк про 

обмежену потужність закачки газу у 

сховища Європи 

Заяви Кремля про обмежену потужність 

закачки газу в європейські підземні сховища є 

продовженням шантажу заради сертифікації 

"Північного потоку-2" без дотримання правил 

ЄС. 

 

Тарифи на тепло в новому сезоні не 

зміняться - Чернишов 

У новому опалювальному сезоні тарифи на 

тепло для населення не зміняться. 

 

Накопичувальна пенсія: Лазебна розповіла 

про два законопроєкти 

У Кабінеті Міністрів розраховують на те, що 
Верховна Рада цієї осені таки розгляне 

законопроєкти про загальнообов’язкове 

накопичувальне пенсійне забезпечення. 

 

Середня зарплата за рік зросла на 22% — 

Держстат ГРАФІК  

Середня номінальна зарплата українців за 

серпень 2021 року була на 22,3% більшою за 

ту, яку вони отримали за червень 2020 року, і 

становила 13 997 грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323264-vitrenko-poasniv-naviso-kremlu-fejk-pro-obmezenu-potuznist-zakacki-gazu-u-shovisa-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323264-vitrenko-poasniv-naviso-kremlu-fejk-pro-obmezenu-potuznist-zakacki-gazu-u-shovisa-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323264-vitrenko-poasniv-naviso-kremlu-fejk-pro-obmezenu-potuznist-zakacki-gazu-u-shovisa-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323264-vitrenko-poasniv-naviso-kremlu-fejk-pro-obmezenu-potuznist-zakacki-gazu-u-shovisa-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323706-tarifi-na-teplo-v-novomu-sezoni-ne-zminatsa-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323706-tarifi-na-teplo-v-novomu-sezoni-ne-zminatsa-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323479-nakopicuvalna-pensia-lazebna-rozpovila-pro-dva-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323479-nakopicuvalna-pensia-lazebna-rozpovila-pro-dva-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323581-seredna-zarplata-za-rik-zrosla-na-22-derzstat.html
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З України до Китаю відправився перший 

контейнерний поїзд 

Перший вантажний контейнерний поїзд з 
України до Китаю відправився 28 вересня з 

київської залізничної станції «Ліски».

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Росія незаконно ув’язнила 121 українця з 

політичних мотивів – Денісова 

На сьогодні в ув'язненні перебуває 121 
громадянин України, яких РФ незаконно 

позбавила волі з політичних мотивів. 

 

Суд РФ звинуватив кримського татарина у 

тероризмі 

Південний окружний військовий суд (РФ) на 

першому засіданні по суті щодо Яшара 
Шихаметова висунув кримському татарину 

обвинувачення в участі в терористичній 

організації і відмовив йому в перекладачі.

 

 

Глава УГКЦ вручив Сенцову відзнаку за 

приклад гуманізму 

Глава Української греко-католицької церкви 
Блаженніший Святослав Шевчук вручив у 

вівторок у Києві режисеру та політв’язню 

Олегу Сенцову відзнаку Блаженного Омеляна 

Ковча за особистий приклад жертовності та 

гуманізму.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323544-z-ukraini-do-kitau-vidpravivsa-persij-kontejnernij-poizd.html
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

«Жахливі цифри»: Венедіктова розповіла 

про компенсації поновленим через суди 

прокурорам 

Прокурори, звільнені у межах люстрації і 

реформи прокуратури, поновлюються на 

посадах через суди і отримують великі 

компенсації.

 

 

СБУ не дала «розпродати» арсенал 

військової частини у Миколаєві ФОТО, ВІДЕО 

Співробітники Служби безпеки України 

затримали військовослужбовця Збройних сил 

України, який збував арсенал, що зберігався на 
складах однієї з військових частин у 

Миколаєві.

 

Справа Шеремета: суд долучив два томи 

доказів захисту Кузьменко 

Шевченківський районний суд Києва у рамках 
розгляду справи про вбивство журналіста 

Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених – 

Юлії Кузьменко,

 

 

Поворозник буде судитися з колишнім 

радником Кличка через викладене 

розслідування 

Перший заступник голови 

Київміськдержадміністрації Микола 

Поворозник має намір подати позов до суду на 
колишнього радника Київського міського 

голови через оприлюднене ним розслідування, 

де фігурує прізвище посадовця. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3323321-zahlivi-cifri-venediktova-rozpovila-pro-kompensacii-ponovlenim-cerez-sudi-prokuroram.html
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Григоренко vs Жуков: суд знову скасував 

рішення мерії Харкова перейменувати 

проспект 

У Харкові другий апеляційний 

адміністративний суд втретє скасував рішення 

міськради про перейменування проспекту 

Григоренка у проспект маршала Жукова. 

 

В Україні заблокували онлайн-обмінник, 

який працював через платіжні системи РФ 
ФОТ О 

Кіберфахівці Служби безпеки України в 

Луганській області заблокували роботу 
підпільного онлайн-обмінника, який проводив 

транзакції з допомогою заборонених в Україні 

російських платіжних систем.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Суверенітет і Тетчер у Києві: вийшла шоста 

серія проєкту «10 Днів Незалежності 

України»  ВІДЕО 

Вийшла шоста серія історичного проєкту "10 
Днів Незалежності України" – "Перший цвях у 

домовину СРСР: як Україна прийняла 

декларацію про 

 

«Вибори» й обстріли на Донбасі та газ – за 

будь-яку політичну ціну 

Маніпуляції проросійських медіа за тиждень 

19-26 вересня
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Спортзал для безхатьків і спецтаксі для 

людей з інвалідністю 

У Дніпрі змінили підходи до надання 
соцпослуг: те, що інші громади тільки 

впроваджують, тут уже норма

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Італійський гурт Måneskin завітає до Києва 

у березні 

Переможець Євробачення-2021 італійський 
гурт Måneskin під час свого європейського 

турне наступного року приїде з концертом до 

української столиці. 

 

 

Посвідчення водія віднині матиме нові 

позначки 

В Україні набрали чинності зміни, 
регламентовані постановою Кабінету Міністрів 

№ 1007, спрямовані на впровадження єдиного 

типового посвідчення водія, що відповідає 

європейським вимогам. 

 

 

Як вплинула на українців трудова міграція і 

що думають про нас поляки ДОСЛІДЖЕННЯ  

Трудова міграція українців до Польщі в 
останні роки значно вплинула на те, що 

громадяни України більше знають про 

Польщу, ніж поляки про Україну. 
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Зеленська презентувала е-версію 

«Довідника безбар’єрності» 

Перша леді України Олена Зеленська 
презентувала електронну версію «Довідника 

безбар’єрності».

 

 

До Одеси вперше за два роки прибув 

міжнародний круїзний лайнер ФОТ О, ВІДЕО  

До Одеського морського порту 28 вересня 
зайшов перший за два роки міжнародний 

круїзний лайнер – теплохід SeaDream II під 

прапором Багамських островів. Більшість 

пасажирів – громадяни Канади і США.

 

У Києві заклали алею ЮНЕСКО ФОТ О 

У столичному Національному ботанічному 
саду ім. М.М.Гришка НАН України заклали 

алею ЮНЕСКО з нагоди 75-річчя організації. 

У межах ініціативи висадили 12 платанів.

 

 

У Києві презентували книгу першого 

очільника МЗС Анатолія Зленка 

У Дипломатичній академії при МЗС відбулася 

презентація книги спогадів першого міністра 

закордонних справ незалежної України - 
покійного Анатолія Зленка «Дипломатія і 

політика. Україна в процесі динамічних 

геополітичних змін».
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Чат-бот і не тільки: як дізнатися, чи треба 

платити за призначені ліки 

Державне підприємство "Медичні закупівлі 
України" розробило низку інструментів, за 

допомогою яких пацієнти можуть перевірити 

наявність 

 

Кличко подарував Усику пояс WBC ФОТО 

Київський міський голова, вічний чемпіон у 

суперважкій вазі за версією WBC Віталій 

Кличко зустрівся з новим чемпіоном світу 

Олександром Усиком.
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