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ТОП 

 

Передвиборчі ігри та COVID-19: у 

Зеленського є версія, чому "стрибнула" 

захворюваність  

Президент Володимир Зеленський вважає, що 

якби не місцеві вибори, захворюваність на 

COVID-19 в Україні була б меншою, та 
виступає проти компромісів із місцевою 

владою щодо пом’якшення карантинних 

обмежень. 

 

Резніков спростував фейк про "підготовку" 

ТКГ виборів на окупованому Донбасі 25 

жовтня  

Тристороння контактна група не готує рішень 

щодо проведення виборів на тимчасово 

окупованій території Донбасу на 25 жовтня 
цього року, для виборів в ОРДЛО потрібно 

ухвалювати окремий закон в українському 

парламенті й досягти повної деокупації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102505-peredviborci-igri-ta-covid19-u-zelenskogo-e-versia-comu-stribnula-zahvoruvanist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102505-peredviborci-igri-ta-covid19-u-zelenskogo-e-versia-comu-stribnula-zahvoruvanist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102505-peredviborci-igri-ta-covid19-u-zelenskogo-e-versia-comu-stribnula-zahvoruvanist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102505-peredviborci-igri-ta-covid19-u-zelenskogo-e-versia-comu-stribnula-zahvoruvanist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102080-reznikov-sprostuvav-fejk-pro-pidgotovku-tkg-viboriv-na-okupovanomu-donbasi-25-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102080-reznikov-sprostuvav-fejk-pro-pidgotovku-tkg-viboriv-na-okupovanomu-donbasi-25-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102080-reznikov-sprostuvav-fejk-pro-pidgotovku-tkg-viboriv-na-okupovanomu-donbasi-25-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102080-reznikov-sprostuvav-fejk-pro-pidgotovku-tkg-viboriv-na-okupovanomu-donbasi-25-zovtna.html


 

Арахамія - про заяву Пєскова щодо 

"Норманді": Це спроба політичного тиску 

Голова депутатської фракції політичної партії 
"Слуга народу" Давид Арахамія вважає 

спробою політичного тиску заяву речника 

президента Росії Дмитра Пєскова стосовно 

того, що …

 

Адвокати кажуть, що в “списку 

Порошенка” 58 справ 

Правоохоронці розслідують відносно п’ятого 

президента Петра Порошенка 58 кримінальних 

справ. 

 

Всі паломники-хасиди залишили "Нові 

Яриловичі", на кордоні - гори сміття ФОТО 

На кордоні з Білоруссю поблизу пункту 
пропуску «Нові Яриловичі» іноземці-

паломники залишили територію, де вони 

перебували з початку тижня з надією 

потрапити в Україну.

 

 

В Україні оновили поділ на карантинні 

зони: Франківськ, Тернопіль і Чернівці вже 

не "червоні" 

Кабмін оновив розподіл адміністративно-
територіальних одиниць за зонами 

епіднебезпеки: Київ залишається в 

помаранчевій зоні. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102057-arahamia-pro-zaavu-peskova-sodo-normandi-ce-sproba-politicnogo-tisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102057-arahamia-pro-zaavu-peskova-sodo-normandi-ce-sproba-politicnogo-tisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102253-advokati-kazut-so-v-spisku-porosenka-58-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102253-advokati-kazut-so-v-spisku-porosenka-58-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102459-vsi-palomnikihasidi-pokinuli-novi-arilovici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102459-vsi-palomnikihasidi-pokinuli-novi-arilovici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102522-v-ukraini-onovili-podil-na-karantinni-zoni-frankivsk-ternopil-i-cernivci-vze-ne-cervoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102522-v-ukraini-onovili-podil-na-karantinni-zoni-frankivsk-ternopil-i-cernivci-vze-ne-cervoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102522-v-ukraini-onovili-podil-na-karantinni-zoni-frankivsk-ternopil-i-cernivci-vze-ne-cervoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102522-v-ukraini-onovili-podil-na-karantinni-zoni-frankivsk-ternopil-i-cernivci-vze-ne-cervoni.html


 

Ампутовані ноги чоловіка передали дружині 

для захоронення: на Миколаївщині 

перевірять дії медиків 

На Миколаївщині створено комісію, яка має 

перевірити і дати оцінку діям медиків, які 

віддали ампутовані ноги чоловіка дружині для 

самостійного

 

Говоримо із театральною режисеркою 

Тамарою Труновою (ПОДКАСТ) 

В Київському академічному драматичному 

театрі на Подолі прем’ера – вистава 
«Навігатор» від української режисерки Тамари 

Трунової.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС вимагає скасувати вироки у 

"бахчисарайській" справі 

Євросоюз вимагає у Росії скасування тривалих 

термінів для фігурантів "справи Хізб ут-
Тахрір" та звільнення всіх незаконно 

затриманих українців

 

ЄСПЛ розглядає п’ять справ “Україна vs 

Росія” 

На розгляді Європейського суду з прав людини 

перебувають п'ять міждержавних справ, 

поданих державою Україна проти Росії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102366-amputovani-nogi-colovika-peredali-druzini-dla-zahoronenna-na-mikolaivsini-perevirat-dii-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102366-amputovani-nogi-colovika-peredali-druzini-dla-zahoronenna-na-mikolaivsini-perevirat-dii-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102366-amputovani-nogi-colovika-peredali-druzini-dla-zahoronenna-na-mikolaivsini-perevirat-dii-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102366-amputovani-nogi-colovika-peredali-druzini-dla-zahoronenna-na-mikolaivsini-perevirat-dii-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3102137-govorimo-iz-teatralnou-reziserkou-tamarou-trunovou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3102137-govorimo-iz-teatralnou-reziserkou-tamarou-trunovou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3102387-es-vimagae-skasuvati-viroki-u-bahcisarajskij-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3102387-es-vimagae-skasuvati-viroki-u-bahcisarajskij-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102420-espl-rozgladae-pat-sprav-ukraina-vs-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102420-espl-rozgladae-pat-sprav-ukraina-vs-rosia.html


 

Україна перебуватиме у центрі уваги 

головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році - 

Кулеба 

Міністри закордонних справ України Дмитро 

Кулеба і міністерка закордонних справ Швеції 

Анн Лінде домовилися, що тема України 

перебуватиме у центрі уваги головування 

Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

 

Високий представник ЄС їде в Україну 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель 

здійснить візит до України 22 вересня 

поточного року. 

 

У Києві до кінця року створять Центр 

АСЕАН 

На базі Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету ім. Т. 

Шевченка у столиці України до кінця року 

відкриється Центр АСЕАН.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зареєстрували 3 228 

випадків COVID-19 (ІНФОГРАФІКА) 

В Україні за минулу добу, 17 вересня, виявили 

3 228 випадків зараження коронавірусом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102382-ukraina-perebuvatime-u-centri-uvagi-golovuvanna-svecii-v-obse-u-2021-roci-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102382-ukraina-perebuvatime-u-centri-uvagi-golovuvanna-svecii-v-obse-u-2021-roci-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102382-ukraina-perebuvatime-u-centri-uvagi-golovuvanna-svecii-v-obse-u-2021-roci-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102382-ukraina-perebuvatime-u-centri-uvagi-golovuvanna-svecii-v-obse-u-2021-roci-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102526-visokij-predstavnik-es-ide-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102526-visokij-predstavnik-es-ide-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102524-u-kievi-do-kinca-roku-stvorat-centr-asean.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102524-u-kievi-do-kinca-roku-stvorat-centr-asean.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3101953-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-3-228-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3101953-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-3-228-vipadkiv-covid19.html


 

Карантинні обмеження: Степанов обіцяє 

рішення щодо "червоних" зон у понеділок 

Рішення щодо обмежень в адміністративно-
територіальних одиницях, які віднесені до 

червоної зони рішенням Держкомісії ТЕБ та 

НС від 18 вересня, ухвалять у понеділок, 21 

вересня. 

 

На Одещині зафіксували спалахи 

коронавірусу в монастирі, лікарні й 

міськраді 

В Одеському Свято-Успенському чоловічому 
монастирі УПЦ Московського патріархату 

виявлено 6 випадків інфікування ченців 

коронавірусом, причому встановлено, що з 
ними контактували 88 осіб, яких довелося 

обстежити медикам.

  

 

Школи в Україні відкрилися, але уже 

закриваються на карантин. АНАЛІТИКА 

Їх поки що 37, але їхня кількість зростатиме. 
Взагалі, ситуація патова: закривати школи не 

можна, але не закривати – ще гірше

УКРАЇНА 

 

Вибори на окупованій території: Резніков 

просить у ВР поля для маневру 

Українська делегація у Тристоронній 

контактній групі з розумінням сприйме 

відмову парламенту змінювати чи уточнювати 

постанову ВР про проведення

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3102541-karantinni-obmezenna-stepanov-obicae-risenna-sodo-cervonih-zon-u-ponedilok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3102541-karantinni-obmezenna-stepanov-obicae-risenna-sodo-cervonih-zon-u-ponedilok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102543-na-odesini-zafiksuvali-spalahi-koronavirusu-v-monastiri-likarni-j-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102543-na-odesini-zafiksuvali-spalahi-koronavirusu-v-monastiri-likarni-j-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102543-na-odesini-zafiksuvali-spalahi-koronavirusu-v-monastiri-likarni-j-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102543-na-odesini-zafiksuvali-spalahi-koronavirusu-v-monastiri-likarni-j-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3101998-skoli-v-ukraini-vidkrilisa-ale-uze-zakrivautsa-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3101998-skoli-v-ukraini-vidkrilisa-ale-uze-zakrivautsa-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102155-vibori-na-okupovanij-teritorii-reznikov-prosit-u-vr-pola-dla-manevru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102155-vibori-na-okupovanij-teritorii-reznikov-prosit-u-vr-pola-dla-manevru.html


 

Уруський анонсував створення української 

Агенції з оборонних технологій 

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань 
стратегічних галузей промисловості Олег 

Уруський у четвер відвідав Ситуаційний центр 

Національного технічного 

 

Венедіктову просять дослідити "тютюнові" 

правки депутата Юрченка 

Народний депутат Олексій Гончаренко приніс 

до Офісу генпрокурора депутатське звернення 
з проханням дослідити внесення депутатом 

Олександром Юрченком "тютюнових" 

поправок до законопроєкту.

 

 

Мангер зібрався у мери Херсона - суд не 

дозволив йому їхати 

Дніпровський районний суд відмовив у 

задоволенні клопотання адвоката голови 

Херсонської облради Владислава Мангера 
Дмитра Ільченка щодо постановлення ухвали 

про доставку Мангера до Херсона, щоб він міг 

подати документи для висування на посаду 

мера міста.

 

 

Президент дав звання Героя України 

солдату, смертельно пораненому біля 

Докучаєвська 

Президент Володимир Зеленський надав 

звання Героя України солдату Юрію 
Горайському, який був смертельно поранений 

у районі Докучаєвська.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3101892-uruskij-anonsuvav-stvorenna-ukrainskoi-agencii-z-oboronnih-tehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3101892-uruskij-anonsuvav-stvorenna-ukrainskoi-agencii-z-oboronnih-tehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102442-venediktovu-prosat-dosliditi-tutunovi-pravki-deputata-urcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102442-venediktovu-prosat-dosliditi-tutunovi-pravki-deputata-urcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3102530-manger-zibravsa-u-meri-hersona-sud-ne-dozvoliv-jomu-ihati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3102530-manger-zibravsa-u-meri-hersona-sud-ne-dozvoliv-jomu-ihati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3102547-prezident-dav-zvanna-geroa-ukraini-soldatu-smertelno-poranenomu-bila-dokucaevska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3102547-prezident-dav-zvanna-geroa-ukraini-soldatu-smertelno-poranenomu-bila-dokucaevska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3102547-prezident-dav-zvanna-geroa-ukraini-soldatu-smertelno-poranenomu-bila-dokucaevska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3102547-prezident-dav-zvanna-geroa-ukraini-soldatu-smertelno-poranenomu-bila-dokucaevska.html


ЕКОНОМІКА 

 

Шмигаль запропонував відновити роботу 

українсько-болгарської комісії з 

економічної співпраці 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, 

що Україна зацікавлена у поглибленні 

двосторонніх відносин з Республікою Болгарія 

та запропонував відновити роботу українсько-
болгарської спільної міжурядової комісії з 

питань економічного співробітництва.

 

 

Україна й Туреччина перезавантажили 

переговори щодо ЗВТ - заступник міністра 

Україна та Туреччина перезавантажили 

переговорний процес по угоді про вільну 
торгівлю - домовилися розробити нові 

пропозиції, повністю оновивши текст в 

частині, що стосується тарифних зобов’язань.

 

Шевченко - послам G7: Незалежності НБУ 

ніщо не загрожує 

Голова Національного банку Кирило 

Шевченко запевнив, що незалежності НБУ 

нічого не загрожує, регулятору ніхто не може 

диктувати, який встановлювати курс гривні чи 

облікову ставку. 

 

Номінальний ВВП України у ІІ кварталі 

2020 року становив 867,8 мільярда 

Номінальний валовий внутрішній продукт 

(ВВП) України за ІІ квартал 2020 року 

становив 867,8 млрд грн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102456-smigal-zaproponuvav-vidnoviti-robotu-ukrainskobolgarskoi-komisii-z-ekonomicnoi-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102456-smigal-zaproponuvav-vidnoviti-robotu-ukrainskobolgarskoi-komisii-z-ekonomicnoi-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102456-smigal-zaproponuvav-vidnoviti-robotu-ukrainskobolgarskoi-komisii-z-ekonomicnoi-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102456-smigal-zaproponuvav-vidnoviti-robotu-ukrainskobolgarskoi-komisii-z-ekonomicnoi-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102401-ukraina-j-tureccina-perezavantazili-peregovori-sodo-zvt-zastupnik-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102401-ukraina-j-tureccina-perezavantazili-peregovori-sodo-zvt-zastupnik-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102370-sevcenko-poslam-g7-nezaleznosti-nbu-niso-ne-zagrozue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102370-sevcenko-poslam-g7-nezaleznosti-nbu-niso-ne-zagrozue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102422-nominalnij-vvp-ukraini-u-ii-kvartali-2020-roku-stanoviv-8678-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102422-nominalnij-vvp-ukraini-u-ii-kvartali-2020-roku-stanoviv-8678-milarda.html


 

Україна готова до опалювального сезону на 

90% - нарада у Прем'єра 

Опалювальний сезон в Україні повинен 

розпочатися вчасно. 

 

“Мінус” 30%: приємне здешевлення овочів 

“борщового набору” АНАЛІТИКА 

Падають у ціні і яблука. Та порівняно із 

минулим роком вони все ще дорогі. Чи 

допоможе кращий врожай?

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Розгляд справи Гандзюк відклали до 25 

вересня 

Дніпровський районний суд Києва відклав 
розгляд кримінального провадження щодо 

вбивства херсонської активістки Катерини 

Гандзюк до 25 вересня.

 

 

Розгін Майдану: справи двох ексслідчих 

міліції Києва відправили до суду 

Правоохоронці завершили досудове 

розслідування щодо двох ексслідчих міліції 

Києва у рамках справ Майдану.

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102545-ukraina-gotova-do-opaluvalnogo-sezonu-na-90-narada-u-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102545-ukraina-gotova-do-opaluvalnogo-sezonu-na-90-narada-u-premera.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102514-minus-30-priemne-zdesevlenna-ovociv-borsovogo-naboru.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3102553-rozgin-majdanu-spravi-dvoh-eksslidcih-milicii-kieva-vidpravili-do-sudu.html


 

Повені на Прикарпатті: Зеленський хоче 

перевірити, куди пішли гроші для ліквідації 

На Прикарпатті, в селищі Ланчин, яке 
найбільше постраждало від червневої повені, 

дороги відновили за найвищим рівнем. Втім, 

багато чого не зроблено, є помилки.

 

Верховний суд заявляє, що “плівки ОАСК” 

наробили значної шкоди 

Пленум Верховного суду ухвалив заяву щодо 

записів, зроблених, за інформацією НАБУ, у 
кабінеті голови Окружного адміністративного 

суду міста Києва (ОАСК) Павла Вовка.

 

Депутат Деркач через суд вимагає від МЗС 

реакції на "втручання" Штатів 

До Окружного адміністративного суду міста 

Києва надійшов позов народного депутата 
Андрія Деркача до Міністерства закордонних 

справ. Депутат звинувачує міністерство у 

"протиправній бездіяльності".

 

 

Ампутовані органи - родичам: на 

Миколаївщині можуть звільнити директора 

лікарні 

Комісія управління охорони здоров’я 

Миколаївської ОДА рекомендуватиме 
звільнити з роботи директора КНП 

"Новобузька ЦРЛ" через те, що там не 

дотримуються вимог поводження з медичними 

відходами.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102363-poveni-na-prikarpatti-zelenskij-hoce-pereviriti-kudi-pisli-grosi-dla-likvidacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102363-poveni-na-prikarpatti-zelenskij-hoce-pereviriti-kudi-pisli-grosi-dla-likvidacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3102449-verhovnij-sud-zaavlae-so-plivki-oask-narobili-znacnoi-skodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3102449-verhovnij-sud-zaavlae-so-plivki-oask-narobili-znacnoi-skodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102438-deputat-derkac-cerez-sud-vimagae-vid-mzs-reakcii-na-vtrucanna-stativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102438-deputat-derkac-cerez-sud-vimagae-vid-mzs-reakcii-na-vtrucanna-stativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102508-amputovani-organi-rodicam-na-mikolaivsini-mozut-zvilniti-direktora-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102508-amputovani-organi-rodicam-na-mikolaivsini-mozut-zvilniti-direktora-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102508-amputovani-organi-rodicam-na-mikolaivsini-mozut-zvilniti-direktora-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3102508-amputovani-organi-rodicam-na-mikolaivsini-mozut-zvilniti-direktora-likarni.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Справа Новака. Наслідки для України 

АНАЛІТИКА 

Чи можуть іноземні топменеджери стати 

панацеєю для подолання корупції?  

 

Угода про вільну торгівлю дасть вибухове 

прискорення для торгівлі між Україною та 

Туреччиною - Тарас Качка, заступник 

міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. Інтерв'ю 

У понеділок в Анкарі відбулися чергові 

консультації щодо підписання угоди про 

вільну торгівлю між нашими країнами. 

 

Наша національна ідея - зробити українця 

щасливим - Олесь Доній, голова Центру 

досліджень політичних цінностей. Інтерв'ю 

Світоглядна реформація. Це кінцева мета серії 

національних круглих столів інтелектуалів та 

громадських діячів, яку запровадив політик та 
культурний діяч Олесь Доній за підтримки 

Міністерства культури та інформації.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Проєкт "Завжди у серці" збирає спогади 

українців про Крим 

Організатори проєкту "Завжди у серці", що 
стартував в Україні, закликають ділитися 

своїми історіями і спогадами про Крим, які 

пов'язують окупований півострів з 
материковою Україною і не дають забути, що 

тема Криму - завжди актуальна, важлива і 

своєчасна. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3101727-sprava-novaka-naslidki-dla-ukraini-.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3102393-proekt-zavzdi-u-serci-zbirae-spogadi-ukrainciv-pro-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3102393-proekt-zavzdi-u-serci-zbirae-spogadi-ukrainciv-pro-krim.html


 

Вікіпедія перейшла з Kiev на Kyiv - Кулеба  

Загальнодоступна багатомовна онлайн-

енциклопедія Вікіпедія перейшла на написання 
латиною назви столиці України Kyiv, а не 

Kiev.

  

 

В Україні запустили онлайн-перевірку 

водійських посвідчень 

Головний сервісний центр МВС розробив та 

запустив на своєму сайті новий електронний 

сервіс – перевірка посвідчення водія.

 

 

Мінсоцполітики ініціює створення інтернет-

платформи, де можна обрати “пакунок 

малюка” 

Міністерство соціальної політики ініціює 

створення інтернет-платформи, де породіллі 

зможуть обрати необхідні товари для 
новонародженого або вже укомплектований 

“пакунок малюка”. 

 

Маріупольська школярка стала лауреатом 

V Міжнародного конкурсу інноваційних 

винаходів у Канаді 

Аліса Сергєєва з Маріуполя стала лауреатом V 

Міжнародного конкурсу інноваційних 

винаходів (iCAN) в Канаді.
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Львівський BookForum визначив найкращі 

книги 2020 року 

Двадцять сьомий Львівський BookForum 
оголосив лауреатів премії Best Book Award 

2020. Гран-прі отримала «Українська абетка. 

Малюнки Георгія Нарбута».

 

Одеський кінофестиваль-2020: Сенцов у 

виконанні Сеїтаблаєва та українська 

Атлантида АНАЛІТИКА 

Що цікаво знайдуть кіногурмани в онлайн-

показах відомого фестиваля …
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