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ТОП 

 

Трамп готовий призупинити допомогу 

Україні, якщо Європа не зробить свого 

внеску 

Президент США Дональд Трамп заявив, що 

призупинена ним у липні оборонна допомога 

Україні виплачена "повною мірою", але він 

призупинить підтримку надалі, якщо Європа 

не зробить свого внеску в цю справу.

 

 

Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з 

генсеком НАТО 

У вівторок, 24 вересня, на полях Генасамблеї 

ООН у Нью-Йорку, Президент України 

Володимир Зеленський провів двосторонню 

зустріч із генеральним секретарем 

Північноатлантичного Альянсу Єнсом 

Столтенбергом та обговорив подальшу 

активну співпрацю з НАТО.
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Стратегічний курс України на вступ до ЄС 

та НАТО незмінний — уряд 

Стратегічний курс України на вступ до 

Європейського Союзу та НАТО закріплений у 

Конституції та залишається незмінним.

 

 

Санкції ЄС проти Януковича діятимуть до 

березня 2020 року – посол Точицький 

Рішення Суду ЄС про скасування запобіжних 

заходів проти експрезидента-втікача Віктора 

Януковича, швидше за все, стосується 

індивідуальних санкцій, що були запроваджені 

Євросоюзом проти колишніх урядовців 

України з 5 березня 2018 року до березня 2019 

року.

 

 

Князєв подав у відставку 

Очільник Нацполіції Сергій Князєв оголосив 

про свою відставку.

 

 

Антикорупційний суд відмовився 

розглядати ―справу Єфремова‖ 

Вищий антикорупційний суд відмовився 

розглядати так звану справу про диктаторські 

“закони 16 січня”, у якій фігурують 

ексдепутати Олександр Єфремов, Олександр 

Стоян і Сергій Гордієнко.
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Україна 27 жовтня переходить на зимовий 

час 

В Україні з 27 жовтня 2019 року скасовується 

літній час шляхом переведення о 4 ранку 

годинникової стрілки на одну годину назад.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Трамп запевняє, що у розмові із Зеленським 

не було жодної "послуги за послугу" 

Президент США Дональд Трамп наголосив, що 

у його розмові з Володимиром Зеленським не 

було жодного тиску на українську сторону чи 

домовленості на кшталт "послуга за послугу".

 

 

Україна в ООН закликала Росію пустити 

міжнародних правозахисників до Криму 

Україна виступила із заявою, в якій закликала 

Росію припинити масові порушення прав 

людини на території окупованого Росією 

Криму в ході загальних дебатів на 42-й сесії 

Ради ООН з прав людини.

 

 

Зеленський запропонував прем’єру Італії 

створити спільну слідчу групу у "справі 

Марківа" 

У рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної 

Асамблеї ООН Президент України Володимир 

Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром 

Італії Джузеппе Конте.
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Україна і Польща підписали 

―антиксенофобський‖ документ 

Омбудсмени України та Польщі Людмила 

Денісова і Адам Боднар підписали у вівторок у 

Варшаві лист про наміри щодо співпраці у 

сфері захисту прав громадян обох країн.

 

 

Порошенко обговорив із новим послом 

Німеччини санкції проти Росії 

П'ятий президент України Петро Порошенко 

обговорив з новим послом Німеччини в 

Україні Анкою Фельдгузен важливість 

збереження санкційної політики Євросоюзу 

щодо Росії.

 

 

Місія МВФ оцінила проєкт держбюджету на 

2020 рік 

Керівник Місії МВФ в Україні Рон ван Роден 

позитивно оцінив розроблений проєкт 

держбюджету на 2020 рік.

 

 

"Газовий трикутник": Шефчович заявляє, 

що потрібне довгострокове рішення 

Європейська сторона докладає зусиль, щоб 

гарантувати безпеку газопостачання цієї зими 

та знайти довгострокове рішення щодо 

організації транзиту російського газу 

територією України, яке влаштовувало би 

обидві сторони.
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Разумков зустрівся з керівником місії МВФ 

— говорили про реформи 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

зустрівся з керівником місії МВФ в Україні 

Роном ван Роденом і обговорив з ним 

перспективи партнерства для реалізації 

реформ.

 

 

Україна відкрила Почесне консульство у 

французькому Бордо 

Почесне консульство України відкрилося у 

столиці французького регіону Нова-Аквитанія 

місті Бордо.

 

Німеччина ставить візи в "паспорти", 

видані Росією жителям ОРДЛО — Bild 

Німеччина ставить візи у "паспорти", видані 

Росією жителям тимчасово окупованих районів 

Донецької та Луганської областей, не роблячи 

різниці між парспортами РФ та цими 

"документами".

 

БЕЗПЕКА 

 

Президент підписав закон щодо оборони 

держави 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про внесення змін до закону України 

"Про оборону України" щодо організації 

оборони держави".
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786549-razumkov-zustrivsa-z-kerivnikom-misii-mvf-govorili-pro-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786397-ukraina-vidkrila-pocesne-konsulstvo-u-francuzkomu-bordo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786397-ukraina-vidkrila-pocesne-konsulstvo-u-francuzkomu-bordo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786397-ukraina-vidkrila-pocesne-konsulstvo-u-francuzkomu-bordo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786651-nimeccina-stavit-vizi-v-pasporti-vidani-rosieu-zitelam-ordlo-bild.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786651-nimeccina-stavit-vizi-v-pasporti-vidani-rosieu-zitelam-ordlo-bild.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2786651-nimeccina-stavit-vizi-v-pasporti-vidani-rosieu-zitelam-ordlo-bild.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786327-prezident-pidpisav-zakon-sodo-oboroni-derzavi.html
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Уряд категорично проти закупівлі 

запчастин до військової техніки у Росії — 

Загороднюк 

Уряд не має намірів купувати у РФ будь-які 

запчастини до військової техніки.

 

 

Армія РФ готується до масштабних навчань 

на Донбасі — розвідка 

За інформацією Головного управління розвідки 

Міністерства оборони України, командування 

ЗС РФ розпочало підготовку до чергового 

етапу посилення бойових спроможностей 

російсько-окупаційних військ на тимчасово 

окупованій території у Донецькій та 

Луганській областях.

 

 

У медіа ―Л/ДНР‖ удвічі зросла кількість 

фейків про Україну - ІМІ 

У ЗМІ на непідконтрольних українській владі 

територіях Донбасу удвічі зросла кількість 

фейків та дезінформації в матеріалах про 

Україну.

 

 

В Україні стартували навчання ―Козацька 

воля‖ 

В Україні розпочалися стратегічні командно-

штабні навчання "Козацька воля".
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В Одесу зайшов турецький корабель — 

готуються спільні навчання ФОТО 

Корабель берегової оборони TCSG71 

Турецької Республіки зайшов 24 вересня з 

дружнім візитом до Одеси.

УКРАЇНА 

 

Зеленський ветував закон про ТСК щодо 

імпічменту 

Президент Володимир Зеленський ветував 

закон “Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові 

спеціальні комісії Верховної Ради України”, 

який був ухвалений Верховною Радою VIII 

скликання.

 

 

Вища рада правосуддя обрала нового голову 

Володимир Говоруха склав повноваження 

голови Вищої ради правосуддя. Новим 

головою ради обрано Андрія Овсієнка.

 

Зеленський підписав закон про 

перезавантаження влади 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо перезавантаження влади", який 

передбачає спрощення порядку прийняття на 

роботу і звільнення чиновників та запроваджує 

контрактну державну службу.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786431-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-perezavantazenna-vladi.html


 

Чумак - про реформу ГПУ: Треба 

ліквідувати і побудувати нову 

Пріоритетом у реформуванні прокуратури є 

створення "абсолютно нової" прокуратури з 

новими кадрами.

 

 

Голова Укравтодору йде у відставку 

Голова Державного агентства автомобільних 

доріг України (Укравтодору) Славомір Новак 

подав заяву про відставку.

 

 

 

Заступник Кличка відмовляється йти у 

відставку 

Заступник голови КМДА Дмитро Давтян не 

писав заяву про звільнення з посади і не планує 

цього робити.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Fitch підвищило рейтинги Ощадбанку та 

Привату 

Рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило 

довгострокові рейтинги Ощадбанку та 

ПриватБанку з "В-" до "В", прогноз – 

позитивний.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786274-cumak-pro-reformu-gpu-treba-likviduvati-i-pobuduvati-novu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786274-cumak-pro-reformu-gpu-treba-likviduvati-i-pobuduvati-novu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2786274-cumak-pro-reformu-gpu-treba-likviduvati-i-pobuduvati-novu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2786215-zastupnik-klicka-sprostovue-svoe-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2786215-zastupnik-klicka-sprostovue-svoe-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2786215-zastupnik-klicka-sprostovue-svoe-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786766-fitch-pidvisilo-rejting-osadbanku-prognoz-pozitivnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786766-fitch-pidvisilo-rejting-osadbanku-prognoz-pozitivnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786766-fitch-pidvisilo-rejting-osadbanku-prognoz-pozitivnij.html


 

В Україні майже на чверть знизили тариф 

постачальника "останньої надії" 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, на 23,7% знизила тариф 

на електроенергію постачальника "останньої 

надії" (ПОН), яким до кінця 2020 року 

призначено ДП "Укрінтеренерго".

 

 

Група Нафтогаз за І півріччя збільшила 

прибуток майже вдвічі 

НАК "Нафтогаз України" завдяки покращенню 

фінансового результату сегментів 

«Інтегрований газовий бізнес» та «Транзит 

природного газу» за 6 місяців 2019 року 

отримала чистий прибуток у розмірі 24,7 млрд 

грн, що майже в два рази більше за результат 6 

місяців 2018 року.

 

 

Створення Асоціації кримськотатарських 

бізнесменів: Україна серед організаторів 

З 1 жовтня нинішнього року у Стамбулі 

розпочне роботу Асоціація 

кримськотатарських ділових людей 

Туреччини, Румунії та України (TURKSİD), 

офіційне відкриття планується провести в 

листопаді.

 

 

До системи BankID приєднався ще один 

банк 

До системи BankID Національного банку 

приєднався ще один банк - Банк Південний.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786768-v-ukraini-majze-na-cvert-znizili-tarif-postacalnika-ostannoi-nadii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786768-v-ukraini-majze-na-cvert-znizili-tarif-postacalnika-ostannoi-nadii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786768-v-ukraini-majze-na-cvert-znizili-tarif-postacalnika-ostannoi-nadii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786367-grupa-naftogaz-za-i-pivricca-zbilsila-pributok-majze-vdvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786367-grupa-naftogaz-za-i-pivricca-zbilsila-pributok-majze-vdvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786367-grupa-naftogaz-za-i-pivricca-zbilsila-pributok-majze-vdvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786323-stvorenna-asociacii-krimskotatarskih-biznesmeniv-ukraina-sered-organizatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786323-stvorenna-asociacii-krimskotatarskih-biznesmeniv-ukraina-sered-organizatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786323-stvorenna-asociacii-krimskotatarskih-biznesmeniv-ukraina-sered-organizatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786481-do-sistemi-bankid-priednavsa-se-odin-bank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786481-do-sistemi-bankid-priednavsa-se-odin-bank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786481-do-sistemi-bankid-priednavsa-se-odin-bank.html


 

У податковій пояснили, хто може 

працювати без реєстраторів розрахункових 

операцій 

Застосування реєстраторів розрахункових 

операцій (РРО) не стосуватиметься фізичних 

осіб, які продають на ринках власні речі, що 

були у вжитку, або городину, а також платники 

єдиного податку на І групі оподаткування.

 

В Україні удосконалять законодавство у 

сфері банкрутства 

При Міністерстві юстиції України утворили 

робочу групу з питань удосконалення 

законодавства у сфері банкрутства. 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір": На 

милосердя суду РФ не розраховуємо 

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" (ялтинська 

група) Вадим Сірук заявив, що не розраховує 

на милосердя суддів, а сподівається на 

допомогу громадських діячів і політиків, які 

працюють на шляху звільнення всіх 

політв'язнів.

 

 

Денісова — про обмін заручниками: Треба 

трохи почекати, процес потребує тиші 

Наступний етап обміну утримуваними між 

Україною і Росією перебуває на фазі 

узгодження, але “потребує тиші”.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786727-u-podatkovij-poasnili-hto-moze-pracuvati-bez-reestratoriv-rozrahunkovih-operacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786727-u-podatkovij-poasnili-hto-moze-pracuvati-bez-reestratoriv-rozrahunkovih-operacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786727-u-podatkovij-poasnili-hto-moze-pracuvati-bez-reestratoriv-rozrahunkovih-operacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786727-u-podatkovij-poasnili-hto-moze-pracuvati-bez-reestratoriv-rozrahunkovih-operacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786587-v-ukraini-udoskonalat-zakonodavstvo-u-sferi-bankrutstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786587-v-ukraini-udoskonalat-zakonodavstvo-u-sferi-bankrutstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786587-v-ukraini-udoskonalat-zakonodavstvo-u-sferi-bankrutstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786454-figurant-spravi-hizb-uttahrir-na-miloserda-sudu-rf-ne-rozrahovuemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786454-figurant-spravi-hizb-uttahrir-na-miloserda-sudu-rf-ne-rozrahovuemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786454-figurant-spravi-hizb-uttahrir-na-miloserda-sudu-rf-ne-rozrahovuemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786217-denisova-pro-obmin-zarucnikami-treba-trohi-pocekati-proces-potrebue-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786217-denisova-pro-obmin-zarucnikami-treba-trohi-pocekati-proces-potrebue-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786217-denisova-pro-obmin-zarucnikami-treba-trohi-pocekati-proces-potrebue-tisi.html


 

Деокупація Криму має залишатися одним з 

головних завдань ОБСЄ — Чубаров 

Відновлення територіальної цілісності України 

й деокупація Криму має залишатися основним 

завданням усіх міжнародних організацій, 

зокрема й ОБСЄ.

 

 

 

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Прокуратура Криму повідомила про підозру 

ексчиновнику Мін’юсту 

Експосадовцю Департаменту державної 

виконавчої служби Міністерства юстиції 

повідомлено про підозру у зловживанні 

службовим становищем, що завдало тяжких 

наслідків державним інтересам.

 

 

Позов Коломойського про повернення 

ПриватБанку: суд призначив дату 

наступного засідання 

Господарський суд Києва продовжить розгляд 

позову ексакціонерів Приватбанку Ігоря 

Коломойського і Triantal Investments Ltd про 

визнання недійсним договору купівлі-продажу 

цього банку між Міністерством фінансів і 

особами, які були на той момент його 

акціонерами, вже 1 жовтня. 

 

Активісти вимагали заборонити 

будівництво вітряків на Боржаві — суд 

відмовив 

У Львівському апеляційному суді не 

задовольнили вимогу ініціативної групи #save 

borzhava щодо заборони видачі дозволу на 

початок будівництва вітряків на Боржаві.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786425-cubarov-na-naradi-obse-rosia-ignorue-usi-rezolucii-miznarodnih-organizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786425-cubarov-na-naradi-obse-rosia-ignorue-usi-rezolucii-miznarodnih-organizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786425-cubarov-na-naradi-obse-rosia-ignorue-usi-rezolucii-miznarodnih-organizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786566-prokuratura-krimu-povidomila-pro-pidozru-ekscinovniku-derzavnoi-vikonavcoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786566-prokuratura-krimu-povidomila-pro-pidozru-ekscinovniku-derzavnoi-vikonavcoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786566-prokuratura-krimu-povidomila-pro-pidozru-ekscinovniku-derzavnoi-vikonavcoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786498-pozov-kolomojskogo-pro-povernenna-privatbanku-sud-priznaciv-datu-nastupnogo-rozgladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786498-pozov-kolomojskogo-pro-povernenna-privatbanku-sud-priznaciv-datu-nastupnogo-rozgladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786498-pozov-kolomojskogo-pro-povernenna-privatbanku-sud-priznaciv-datu-nastupnogo-rozgladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786498-pozov-kolomojskogo-pro-povernenna-privatbanku-sud-priznaciv-datu-nastupnogo-rozgladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786206-aktivisti-vimagali-zaboroniti-budivnictvo-vitrakiv-na-borzavi-sud-vidmoviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786206-aktivisti-vimagali-zaboroniti-budivnictvo-vitrakiv-na-borzavi-sud-vidmoviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786206-aktivisti-vimagali-zaboroniti-budivnictvo-vitrakiv-na-borzavi-sud-vidmoviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786206-aktivisti-vimagali-zaboroniti-budivnictvo-vitrakiv-na-borzavi-sud-vidmoviv.html


 

Львівська облрада вимагає відсторонити 

главу поліції за силовий розгін активістів 

Львівська обласна рада вимагає негайно 

провести службове розслідування за фактом 

перевищення службових повноважень 

працівниками правоохоронних органів під час 

силового розгону активістів в Соснівці.

 

 

Окупанти втретє відмовилися реєструвати 

українську церкву в Криму 

Так зване «міністерство юстиції Криму» втретє 

відмовило в реєстрації української 

православної парафії на півострові.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна–Угорщина: чи сприятиме діалогу 

ідея створення Притисянської ОТГ? 

АНАЛІТИКА 

Після президентських і парламентських 

виборів в Україні Будапешт, схоже, змінив 

тактику дій на Закарпатті

 

 

Прощай, 205-та стаття! Як би тепер про 

податки не забути… АНАЛІТИКА 

Є побоювання, що нечесний бізнес 

скористається гуманізацією законодавства для 

застосування нових схем уникнення 

оподаткування. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786764-lvivska-oblrada-vimagae-vidstoroniti-glavu-policii-za-silovij-rozgin-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786764-lvivska-oblrada-vimagae-vidstoroniti-glavu-policii-za-silovij-rozgin-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2786764-lvivska-oblrada-vimagae-vidstoroniti-glavu-policii-za-silovij-rozgin-aktivistiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786657-okupanti-vtrete-vidmovilisa-reestruvati-ukrainsku-cerkvu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2786657-okupanti-vtrete-vidmovilisa-reestruvati-ukrainsku-cerkvu-v-krimu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786491-ukrainaugorsina-ci-spriatime-dialogu-idea-stvorenna-pritisanskoi-otg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2786491-ukrainaugorsina-ci-spriatime-dialogu-idea-stvorenna-pritisanskoi-otg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786774-prosaj-205ta-statta-ak-bi-teper-pro-podatki-ne-zabuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786774-prosaj-205ta-statta-ak-bi-teper-pro-podatki-ne-zabuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2786774-prosaj-205ta-statta-ak-bi-teper-pro-podatki-ne-zabuti.html


 

Кількість написаних законів - не показник 

ефективності депутата - Ірина Верещук, 

голова підкомітету ВР з питань нацбезпеки і 

оборони ІНТЕРВ'Ю 

Ірина Верещук при навіть побіжному вивченні здається 
найменш випадковим членом парламенту від партії 
«Слуга народу», її місце у цьому кадровому ліфті – 
цілком заслужене.

 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

З депутатської кімнати на київському 

вокзалі зроблять залу очікування для 

військових 

Депутатську кімнату на Центральному 

залізничному вокзалі у місті Києві 

переобладнають на залу очікування для 

військовослужбовців.

 

 

Віталій Кличко отримав запрошення на 57 

конгрес WBC 

Один із кращих боксерів в історії, мер Києва 

Віталій Кличко отримав запрошення взяти 

участь в 57-у конгресі Всесвітньої боксерської 

ради (WBC), який з 21-го по 26 жовтня пройде 

в Канкуні (Мексика).

 

 

Серед туристів у Чорнобильській зоні – 80% 

іноземці 

Майже 80% туристів, які відвідали зону 

відчуження ЧАЕС за 8 місяців 2019 року, 

приїхали з-за кордону.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785530-irina-veresuk-golova-komitetu-vr-z-pitan-nacbezpeki-i-oboroni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2786605-sered-turistiv-u-cornobilskij-zoni-80-inozemci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2786605-sered-turistiv-u-cornobilskij-zoni-80-inozemci.html


 

Школярці дали півмільйонний грант на 

перемикач клімат-контролю 

Школярка Анастасія Кононенко отримала 

державний грант у пів мільйона гривень і стала 

наймолодшою переможницею конкурсу 

підтримки винаходів, який проводив Фонд 

підтримки винаходів Мінекономрозвитку.

 

 

Кіберспорт: у Києві проведуть турнір із 

Counter-Strike 

На Kyiv Smart City Forum 2019 відбудеться 

турнір із Counter-Strike з призовим фондом у 

100 тисяч гривень.

 

 

Київський фестиваль театрів ляльок 

«pUp.pet» представить вистави з 18 країн 

У Києві 5 - 9 жовтня проходитиме один із 

наймасштабніших в Європі та найбільший 

серед фестивалів театрів ляльок України - IIІ 

Київський міжнародний фестиваль театрів 

ляльок «pUp.pet».
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