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ТОП 

 

Розведення військ у Петрівському і 

Золотому відклали через обстріли 

Розведення військ у Петрівському і Золотому, 

яке мало розпочатися 7 жовтня, відкладено 

через порушення проросійськими бойовиками 

режиму припинення вогню у цих точках.

 

 

Пристайко: Якщо Росія зірве домовленості 

щодо Донбасу, у нас є плани В, С і D 

Так звана "формула Штайнмаєра" лише 

пояснює, як будуть застосовуватися закони про 

вибори в ОРДЛО та особливий статус Донбасу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794489-rozvedenna-vijsk-u-petrivskomu-i-zolotomu-vidklali-cerez-obstrili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794489-rozvedenna-vijsk-u-petrivskomu-i-zolotomu-vidklali-cerez-obstrili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794489-rozvedenna-vijsk-u-petrivskomu-i-zolotomu-vidklali-cerez-obstrili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794533-pristajko-akso-rosia-zirve-domovlenosti-sodo-donbasu-u-nas-e-plani-v-s-i-d.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794533-pristajko-akso-rosia-zirve-domovlenosti-sodo-donbasu-u-nas-e-plani-v-s-i-d.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794533-pristajko-akso-rosia-zirve-domovlenosti-sodo-donbasu-u-nas-e-plani-v-s-i-d.html


 

Кремль визнає вплив на “Л/ДНР”, але 

гарантій розведення військ не дає 

Речник президента РФ Дмитро Пєсков не 

підтвердив, що Кремль може гарантувати 

розведення військ від лінії зіткнення на 

Донбасі.

  

 

Штайнмаєр розшифрував свою "формулу" 

Президент Німеччини Франк-Вальтер 

Штайнмаєр під час візиту до Тбілісі розповів, 

як виникла "формула Штайнмаєра".

 

 

Суд арештував Пашинського на два місяці 

Колишнього народного депутата Сергія 

Пашинського у справі про стрілянину взяли 

під варту на два місяці.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС має зберігати санкції проти Росії до 

повного виконання "Мінська" - глава МЗС 

Латвії 

Міністр закордонних справ Латвії Едгар 

Рінкевичс вважає, що Європейський Союз має 

зберігати запроваджені проти Росії санкції до 

повного виконання нею Мінських 

домовленостей.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794711-kreml-viznae-vpliv-na-ldnr-ale-garantij-rozvedenna-vijsk-ne-dae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794711-kreml-viznae-vpliv-na-ldnr-ale-garantij-rozvedenna-vijsk-ne-dae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794711-kreml-viznae-vpliv-na-ldnr-ale-garantij-rozvedenna-vijsk-ne-dae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794720-stajnmaer-rozsifruvav-svou-formulu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794720-stajnmaer-rozsifruvav-svou-formulu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794831-sud-arestuvav-pasinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794831-sud-arestuvav-pasinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794595-es-mae-zberigati-sankcii-proti-rosii-do-povnogo-vikonanna-minska-glava-mzs-latvii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794595-es-mae-zberigati-sankcii-proti-rosii-do-povnogo-vikonanna-minska-glava-mzs-latvii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794595-es-mae-zberigati-sankcii-proti-rosii-do-povnogo-vikonanna-minska-glava-mzs-latvii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794595-es-mae-zberigati-sankcii-proti-rosii-do-povnogo-vikonanna-minska-glava-mzs-latvii.html


 

Йованович свідчитиме у Конгресі США у 

справі про тиск Трампа на Зеленського 

Заступник держсекретаря США Джордж Кент, 

радник Держдепу Ульріх Брехбюль, колишня 

посол США в Україні Марі Йованович та 

експосол США в ЄС Гордон Сондленд 

свідчитимуть у Конгресі у справі про тиск 

президента США Дональда Трампа на главу 

Української держави Володимира Зеленського.

 

Кандидат на пост глави дипломатії ЄС 

назвав пріоритетом "українське питання" 

Кандидат на посаду високого представника ЄС 

з питань спільної зовнішньої та безпекової 

політики Жозеп Боррель визначив 

урегулювання в Україні як один з пріоритетів 

майбутньої діяльності на цій посаді.

 

 

Зеленський просить Макрона продовжити 

пошуки шістьох моряків Bourbon 

Президент Володимир Зеленський звернувся 

до Президента Франції Емманюеля Макрона з 

проханням продовжити рятувально-пошукову 

операцію щодо шести зниклих громадян 

України – членів екіпажу судна Bourbon Rhode, 

яке затонуло в Атлантичному океані 

наприкінці вересня.

 

 

Європейський експерт пояснила, чому 

капітуляція України - найгірший сценарій 

для Заходу 

Захід має сталу політику стосовно агресії РФ 

проти України, яка грунтується на цінностях і 

інтересах, тож будь-які спроби західних країн 

тим чи іншим чином підштовхувати Київ до 

капітуляції перед РФ означали б капітуляцію 

самого Заходу.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794396-jovanovic-svidcitime-u-kongresi-ssa-u-spravi-pro-tisk-trampa-na-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794396-jovanovic-svidcitime-u-kongresi-ssa-u-spravi-pro-tisk-trampa-na-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2794396-jovanovic-svidcitime-u-kongresi-ssa-u-spravi-pro-tisk-trampa-na-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794696-kandidat-na-post-glavi-diplomatii-es-nazvav-prioritetom-ukrainske-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794696-kandidat-na-post-glavi-diplomatii-es-nazvav-prioritetom-ukrainske-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794696-kandidat-na-post-glavi-diplomatii-es-nazvav-prioritetom-ukrainske-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794731-zelenskij-prosit-makrona-prodovziti-posuki-sistoh-morakiv-bourbon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794731-zelenskij-prosit-makrona-prodovziti-posuki-sistoh-morakiv-bourbon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794731-zelenskij-prosit-makrona-prodovziti-posuki-sistoh-morakiv-bourbon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794692-evropejskij-ekspert-poasnila-comu-kapitulacia-ukraini-najgirsij-scenarij-dla-zahodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794692-evropejskij-ekspert-poasnila-comu-kapitulacia-ukraini-najgirsij-scenarij-dla-zahodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794692-evropejskij-ekspert-poasnila-comu-kapitulacia-ukraini-najgirsij-scenarij-dla-zahodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794692-evropejskij-ekspert-poasnila-comu-kapitulacia-ukraini-najgirsij-scenarij-dla-zahodu.html


БЕЗПЕКА 

 

Єрмака і Смілянського призначили у 

наглядову раду Укроборонпрому 

Президент Володимир Зеленський призначив 

свого помічника Андрія Єрмака та 

гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського 

членами наглядової ради Державного концерну 

"Укроборонпром".

 

 

Окупанти почали "перепис населення" на 

Донбасі - розвідка 

На тимчасово окупованій території у 

Донецькій та Луганській областях з 1 жовтня 

російські окупаційні адміністрації розпочали 

так званий “перепис населення”.

УКРАЇНА 

 

У "Слузі народу" відреагували на мітинги 

проти "формули Штайнмаєра" ВІДЕО 

Голова Комітету ВР з питань зовнішньої 

політики та міжпарламентського 

співробітництва Богдан Яременко (фракція 

"Слуга народу") називає небезпечною позицію 

учасників масових акцій "Ні капітуляції".

 

 

Домовленості щодо Донбасу не означають 

миру з Росією - Кулеба 

Досягнення домовленостей щодо 

врегулювання ситуації на окупованих 

територіях Донецької та Луганської областей 

не варто розцінювати як встановлення миру з 

Росією.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794553-ermaka-i-smilanskogo-priznacili-u-nagladovu-radu-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794553-ermaka-i-smilanskogo-priznacili-u-nagladovu-radu-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794553-ermaka-i-smilanskogo-priznacili-u-nagladovu-radu-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794527-okupanti-pocali-perepis-naselenna-na-donbasi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794527-okupanti-pocali-perepis-naselenna-na-donbasi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794527-okupanti-pocali-perepis-naselenna-na-donbasi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794658-u-sluzi-narodu-vidreaguvali-na-mitingi-proti-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794658-u-sluzi-narodu-vidreaguvali-na-mitingi-proti-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794658-u-sluzi-narodu-vidreaguvali-na-mitingi-proti-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794376-domovlenosti-sodo-donbasu-ne-oznacaut-miru-z-rosieu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794376-domovlenosti-sodo-donbasu-ne-oznacaut-miru-z-rosieu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794376-domovlenosti-sodo-donbasu-ne-oznacaut-miru-z-rosieu-kuleba.html


 

"Просвіта" закликає владу до діалогу із 

суспільством щодо "формули Штайнмаєра" 

Влада має налагодити діалог із суспільством у 

питанні "формули Штайнмаєра", оскільки його 

відсутність породжує у громадян занепокоєння 

щодо майбутнього держави.

 

 

Зеленський доручив спростити правила 

перетину КПВВ на Донбасі 

Президент підписав указ про невідкладні 

заходи щодо створення умов для переходу 

громадян і проїзду автотранспорту через річку 

Сіверський Донець у Станично-Луганському 

районі Луганської області та на відповідних 

контрольних пунктах в’їзду/виїзду. 

 

 

Депутат Ткаченко подав декларацію 

кандидата на посаду голови КМДА 

Народний депутат від фракції “Слуга народу” 

Олександр Ткаченко подав декларацію 

кандидата на посаду голови Київської міської 

державної адміністрації.

 

ЕКОНОМІКА 

 

У НБУ пояснили, чому у вересні міжнародні 

резерви зменшились на 2,6% 

Міжнародні резерви України у вересні 

зменшилися на 2,6% - до 21,4 млрд дол., через 

значні обсяги погашень за державним боргом.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794584-prosvita-zaklikae-vladu-do-dialogu-iz-suspilstvom-sodo-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794584-prosvita-zaklikae-vladu-do-dialogu-iz-suspilstvom-sodo-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794584-prosvita-zaklikae-vladu-do-dialogu-iz-suspilstvom-sodo-formuli-stajnmaera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794548-pravila-peretinu-kpvv-na-donbasi-sprostili-zelenskij-pidpisav-ukaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794548-pravila-peretinu-kpvv-na-donbasi-sprostili-zelenskij-pidpisav-ukaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794548-pravila-peretinu-kpvv-na-donbasi-sprostili-zelenskij-pidpisav-ukaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2794792-deputat-tkacenko-podav-deklaraciu-kandidata-na-posadu-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2794792-deputat-tkacenko-podav-deklaraciu-kandidata-na-posadu-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2794792-deputat-tkacenko-podav-deklaraciu-kandidata-na-posadu-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794702-u-nbu-poasnili-comu-u-veresni-miznarodni-rezervi-zmensilis-na-26.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794702-u-nbu-poasnili-comu-u-veresni-miznarodni-rezervi-zmensilis-na-26.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794702-u-nbu-poasnili-comu-u-veresni-miznarodni-rezervi-zmensilis-na-26.html


 

Урожай-2019: рекорд, якому загрожує 

«сильна» гривня АНАЛІТИКА 

Україна ще "жнивує", але вже ясно: валовий 

збір зерна знову перевершить минулорічне 

досягнення у 70 млн тонн. От чи вдасться 

заробити на цьому?

 

 

Аналітики прогнозують падіння гривні 

цього тижня 

На поточному тижні очікується зростання 

курсу долара до гривні, готівковий долар у 

банках може торгуватися за 25,2/25,5 грн.

 

 

Україна цьогоріч збільшила імпорт газу на 

44% 

За січень-вересень 2019 року Україна 

імпортувала 11,6 млрд кубометрів газу, що на 

44% більше, ніж за той же період торік.

 

 

Суд визнав банкрутом компанію 

Новинського "Амстор" 

Господарський суд Дніпропетровської області 

визнав банкрутом Торгівельний дім "Амстор" і 

розпочав ліквідаційну процедуру.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794826-urozaj2019-rekord-akomu-zagrozue-silna-grivna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794826-urozaj2019-rekord-akomu-zagrozue-silna-grivna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794826-urozaj2019-rekord-akomu-zagrozue-silna-grivna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794407-analitiki-prognozuut-padinna-grivni-cogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794407-analitiki-prognozuut-padinna-grivni-cogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794407-analitiki-prognozuut-padinna-grivni-cogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794403-ukraina-cogoric-zbilsila-import-gazu-na-44.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794403-ukraina-cogoric-zbilsila-import-gazu-na-44.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794403-ukraina-cogoric-zbilsila-import-gazu-na-44.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794498-sud-viznav-bankrutom-kompaniu-novinskogo-amstor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794498-sud-viznav-bankrutom-kompaniu-novinskogo-amstor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794498-sud-viznav-bankrutom-kompaniu-novinskogo-amstor.html


 

Фонд гарантування повторно виставив на 

торги стадіон "Чорноморець" 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

виставляє на продаж нежитлові будівлі 

центрального стадіону «Чорноморець», що 

розміщуються в Одесі за 733 млн грн.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

"Суд" у Криму зупинив провадження 

стосовно Бекірова 

"Суд" в окупованому Криму зупинив розгляд 

справи проти звільненого з російського 

ув'язнення кримськотатарського активіста 

Едема Бекірова.

 

 

"Віджали" будинок і вкрали колекцію: 

український політв'язень поскаржився 

Зеленському 

Український політв'язень у РФ Віктор Шур 

повідомляє про те, що після смерті його батька 

будинок і ділянка їхньої сім'ї виявилися 

«подарованими чужій людині», а також зникла 

цінна колекція, яку збирав його батько.

 

 

“Українського диверсанта” Дудку етапують 

до Москви, де він зараз - невідомо 

Місцезнаходження засудженого у "справі 

українських диверсантів" Володимира Дудки 

залишається невідомим.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794424-fond-garantuvanna-povtorno-vistaviv-na-torgi-stadion-cornomorec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794424-fond-garantuvanna-povtorno-vistaviv-na-torgi-stadion-cornomorec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2794424-fond-garantuvanna-povtorno-vistaviv-na-torgi-stadion-cornomorec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2794492-sud-u-krimu-zupiniv-provadzenna-stosovno-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2794492-sud-u-krimu-zupiniv-provadzenna-stosovno-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2794492-sud-u-krimu-zupiniv-provadzenna-stosovno-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794675-vidzali-budinok-i-vkrali-kolekciu-ukrainskij-politvazen-poskarzivsa-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794675-vidzali-budinok-i-vkrali-kolekciu-ukrainskij-politvazen-poskarzivsa-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794675-vidzali-budinok-i-vkrali-kolekciu-ukrainskij-politvazen-poskarzivsa-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794675-vidzali-budinok-i-vkrali-kolekciu-ukrainskij-politvazen-poskarzivsa-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794781-ukrainskogo-diversanta-dudku-etapuut-do-moskvi-de-vin-zaraz-nevidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794781-ukrainskogo-diversanta-dudku-etapuut-do-moskvi-de-vin-zaraz-nevidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794781-ukrainskogo-diversanta-dudku-etapuut-do-moskvi-de-vin-zaraz-nevidomo.html


 

Двох фігурантів бахчисарайської справи 

етапували до ростовського СІЗО 

Фігуранти другої бахчисарайської групи 

«справи Хізб ут-Тахрір» Сервер Зекір'яєв і 

Мемет Бєлялов після етапування з Криму 

доправлені в СІЗО-1 м. Ростов-на-Дону і 

перебувають на карантині.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

НАЗК розкрило декларації всіх військових 

прокурорів 

НАЗК завершило роботи з відкриття доступу 

до декларацій військових прокурорів в 

публічній частині Реєстру.

 

 

Кличко знову позиватиметься проти “1+1” 

Подільський районний суд Києва проігнорував 

позов мера Києва Віталія Кличка та його брата 

Володимира до телеканалу 1+1 щодо захисту 

честі та гідності.

 

 

Військова прокуратура відкрила справу про 

викрадення Саакашвілі 

Експрезидент Грузії і колишній голова 

Одеської облдержадміністрації Міхеїл 

Саакашвілі поскаржився у прокуратуру на своє 

викрадення у лютому 2018 року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2794808-dvoh-figurantiv-bahcisarajskoi-spravi-etapuvali-do-rostovskogo-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2794808-dvoh-figurantiv-bahcisarajskoi-spravi-etapuvali-do-rostovskogo-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2794808-dvoh-figurantiv-bahcisarajskoi-spravi-etapuvali-do-rostovskogo-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794828-nazk-vidkrilo-deklaracii-vsih-vijskovih-prokuroriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794828-nazk-vidkrilo-deklaracii-vsih-vijskovih-prokuroriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2794828-nazk-vidkrilo-deklaracii-vsih-vijskovih-prokuroriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2794630-klicko-znovu-pozivatimetsa-proti-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2794630-klicko-znovu-pozivatimetsa-proti-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794495-vijskova-prokuratura-vidkrila-spravu-pro-vikradenna-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794495-vijskova-prokuratura-vidkrila-spravu-pro-vikradenna-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2794495-vijskova-prokuratura-vidkrila-spravu-pro-vikradenna-saakasvili.html


 

“Завербований” на Донбасі українець здав 

СБУ російські спецслужби 

Контррозвідка СБУ запобігла вербуванню 

жителя Хмельниччини спецслужбами РФ для 

здійснення розвідувально-підривної діяльності 

на шкоду державній безпеці України.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

МЗС розраховує на візит Міятович до 

окупованого Криму з дотриманням усіх 

процедур 

У МЗС України сподіваються, що візит до 

тимчасово окупованого Криму комісара Ради 

Європи з прав людини Дуні Міятович 

відбудеться з дотриманням усіх необхідних 

процедур, передбачених її мандатом і 

міжнародним правом.

 

«Україна» - слово №1 у США: на жаль чи на 

щастя? АНАЛІТИКА 

Якщо вже до нашої країни привернено таку 

надзвичайно увагу, то треба це використати, 

щоби донести свою позицію до американців та 

світу

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

“Океан Ельзи” записав офіційний саундтрек 

до фільму “Захар Беркут” 

Гурт “Океан Ельзи” записав нову пісню, яка 

стала офіційним саундтреком до фільму “Захар 

Беркут”.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2794439-zaverbovanij-na-donbasi-ukrainec-zdav-sbu-rosijski-specsluzbi.html
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Андре Тан уперше показав свою колекцію 

на Тижні моди у Парижі 

Український дизайнер Андре Тан уперше 

презентував свою колекцію одягу на сезон 

весна-літо 2020 на Тижні моди у Парижі.

 

Кличко пояснив, чому Київ не квапиться з 

увімкненням опалення 

Влада Києва прагне, щоб у домівках киян не 

було холодно, проте з огляду на наступні теплі 

дні ввімкнення опалення зараз може 

спричинити зайві витрати громадян.

 

 

Київ назвали одним із найпривабливіших 

для гастротуристів місць Європи 

Столиця України потрапила до списку з 

восьми європейських напрямків, які варто 

відвідати охочим спробувати щось смачненьке.

 

 

Радіодиктант національної єдності-2019: 

українцям обіцяють “родзинку” 

Новацією 19-го Всеукраїнського радіодиктанту 

національної єдності, який відбудеться 8 

листопада, стане те, що учасники зможуть 

майже одразу перевірити свою роботу. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2794771-andre-tan-uperse-pokazav-svou-kolekciu-na-tizni-modi-u-parizi.html
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