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ТОП 

 

Україна до кінця року може отримати лише 

один транш МВФ – заступник глави 

Нацбанку 

За попередніми прогнозами Національного 

банку, Україна до кінця року зможе отримати 

тільки один кредит від Міжнародного 

валютного фонду. 

 

 

Україна не йде на шантаж і Росія це бачить 

– Зеленський 

Президент Володимир Зеленський запевняє, 

що Україна не йде на шантаж, але знаходить 
баланс для засідань Тристоронньої контрактної 

групи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105931-ukraina-do-kinca-roku-moze-otrimati-lise-odin-trans-mvf-zastupnik-glavi-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105931-ukraina-do-kinca-roku-moze-otrimati-lise-odin-trans-mvf-zastupnik-glavi-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105931-ukraina-do-kinca-roku-moze-otrimati-lise-odin-trans-mvf-zastupnik-glavi-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105931-ukraina-do-kinca-roku-moze-otrimati-lise-odin-trans-mvf-zastupnik-glavi-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105639-ukraina-ne-jde-na-santaz-i-rosia-ce-bacit-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105639-ukraina-ne-jde-na-santaz-i-rosia-ce-bacit-zelenskij.html


 

Відновлення роботи аеропорту "Ужгород" 

дозволить "зшити" Україну – Зеленський 

Україна та Словаччина підписали угоду, яка 
дозволить відновити регулярне авіасполучення 

до аеропорту "Ужгород". 

 

В Україні оновили поділ на карантинні 

зони: Тернопіль та Бережани - червоні 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
оновила розподіл адміністративно-

територіальних одиниць за зонами

 

 

Від України за "Оскар" боротиметься 

"Атлантида" Васяновича 

Україну на 93-й премії "Оскар" Американської 

академії кінематографічних мистецтв і наук у 
категорії "Міжнародний повнометражний 

фільм" представлятиме кінострічка 

"Атлантида" режисера Валентина Васяновича. 

 

Помер поранений морський піхотинець, за 

життя якого три місяці боролись лікарі 

Після трьох місяців боротьби за життя помер 

морський піхотинець Костянтин Оверко, якого 

20 червня важко поранив снайпер.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105673-vidnovlenna-roboti-aeroportu-uzgorod-dozvolit-zsiti-ukrainu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105673-vidnovlenna-roboti-aeroportu-uzgorod-dozvolit-zsiti-ukrainu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105937-v-ukraini-onovili-podil-na-karantinni-zoni-ternopil-ta-berezani-cervoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105937-v-ukraini-onovili-podil-na-karantinni-zoni-ternopil-ta-berezani-cervoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3105743-vid-ukraini-za-oskar-borotimetsa-atlantida-vasanovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3105743-vid-ukraini-za-oskar-borotimetsa-atlantida-vasanovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3105787-pomer-poranenij-morskij-pihotinec-za-zitta-akogo-tri-misaci-borolis-likari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3105787-pomer-poranenij-morskij-pihotinec-za-zitta-akogo-tri-misaci-borolis-likari.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

У НАТО наголосили, що підтримка України 

одночасно політична і практична 

Підтримка НАТО України є одночасно і 

політичною, і практичною.

 

Дати зустрічі "нормандських" радників 

поки немає, вона готується – Зеленський 

Президент Володимир Зеленський не знає 

конкретної дати зустрічі радників лідерів країн 
нормандського формату, але запевняє, що вона 

готується найближчим часом.

 

 

Посли G7 сподіваються і далі 

співпрацювати з Зеленським та його 

командою над реформами в Україні 

Посли країн G7 сподіваються продовжувати 

співпрацю з Президентом Володимиром 

Зеленським та його командою над реалізацією 

реформ в Україні.

 

 

Зеленський - про Білорусь: Якщо влада не 

знайде діалогу з людьми, цієї влади не буде 

Президент України Володимир Зеленський 

запевняє, що позиція України щодо ситуації в 

Білорусі є спільною з країнами Європи, та 
вважає, що якщо білоруська влада не знайде 

діалогу з народом, такої влади не буде.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105697-u-nato-nagolosili-so-pidtrimka-ukraini-odnocasno-politicna-i-prakticna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105697-u-nato-nagolosili-so-pidtrimka-ukraini-odnocasno-politicna-i-prakticna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105604-dati-zustrici-normandskih-radnikiv-poki-nemae-vona-gotuetsa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105604-dati-zustrici-normandskih-radnikiv-poki-nemae-vona-gotuetsa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105750-posli-g7-spodivautsa-i-dali-spivpracuvati-z-zelenskim-ta-jogo-komandou-nad-reformami-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105750-posli-g7-spodivautsa-i-dali-spivpracuvati-z-zelenskim-ta-jogo-komandou-nad-reformami-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105750-posli-g7-spodivautsa-i-dali-spivpracuvati-z-zelenskim-ta-jogo-komandou-nad-reformami-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105750-posli-g7-spodivautsa-i-dali-spivpracuvati-z-zelenskim-ta-jogo-komandou-nad-reformami-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105613-zelenskij-pro-bilorus-akso-vlada-ne-znajde-dialogu-z-ludmi-ciei-vladi-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105613-zelenskij-pro-bilorus-akso-vlada-ne-znajde-dialogu-z-ludmi-ciei-vladi-ne-bude.html


 

Київ відкликав патронат над діяльністю 

"Німецько-української комісії істориків" 

Міністерство закордонних справ України 
поінформувало Берлін, що відкликає свій 

патронат над "Німецько-українською комісією 

істориків" (DUHK). 

 

Шмигаль обговорив з послом Індії 

співпрацю у різних сферах  

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів 

зустріч із Надзвичайним і Повноважним 
послом Індії в Україні Партхою Сатпатхі, під 

час якої було обговорено низку питань, 

пов'язаних з поглибленням співпраці у сфері 

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зареєстрували 3 372 

випадки COVID-19. ІНФОГРАФІКА 

В Україні за минулу добу виявлено 3 372 

випадки зараження коронавірусом, загальна їх 

кількість сягнула 188 106.

 

Визначили обмеження у нових "червоних 

зонах" – Степанов 

Державна комісія ТЕБ та НС спільно з 

регіональною визначила обмеження у 
"червоних зонах" - містах Тернопіль та 

Бережани Тернопільської області. Вони 

почнуть діяти з 28 вересня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105643-kiiv-vidklikav-patronat-nad-dialnistu-nimeckoukrainskoi-komisii-istorikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105643-kiiv-vidklikav-patronat-nad-dialnistu-nimeckoukrainskoi-komisii-istorikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105706-smigal-obgovoriv-z-poslom-indii-spivpracu-u-riznih-sferah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105706-smigal-obgovoriv-z-poslom-indii-spivpracu-u-riznih-sferah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105388-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-3-372-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105388-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-3-372-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105981-viznacili-obmezenna-u-novih-cervonih-zonah-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105981-viznacili-obmezenna-u-novih-cervonih-zonah-stepanov.html


  

 

Три тисячі хворих на день: Зеленський 

заявив про другу хвилю COVID-19 в Україні 

Президент Володимир Зеленський вважає, що 
нинішня статистика у 3 тисячі хворих на добу 

українців означає другу хвилю COVID-19 в 

Україні.

 

Достовірність ПЛР-тестів на COVID: до 

30% можуть бути хибними . АНАЛІТИКА 

Чому? Міністр Степанов казав, що мазок 

беруть «там, де вірусу нема». А за кордоном 

стверджують: тести треба тестувати 

 

 

Було 14 - стало дві: в Україні скоротилася 

кількість "червоних" зон 

Кількість адміністративно-територіальних 
одиниць з червоним рівним епідеміологічної 

небезпеки за тиждень скоротилась з 14 до 2. 

 

Після самоізоляції школярі не повинні 

подавати довідки про стан здоров'я – МОН 

Учні, їхні батьки та інші законні представники 

не зобов’язані подавати до закладу загальної 

середньої освіти документальні підтвердження 
щодо стану здоров’я учнів для продовження 

навчання після самоізоляції. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105717-tri-tisaci-hvorih-na-den-zelenskij-zaaviv-pro-drugu-hvilu-covid19-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105717-tri-tisaci-hvorih-na-den-zelenskij-zaaviv-pro-drugu-hvilu-covid19-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105317-dostovirnist-plrtestiv-na-covid-do-30-mozut-buti-hibnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105317-dostovirnist-plrtestiv-na-covid-do-30-mozut-buti-hibnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105997-bulo-12-stalo-dvi-v-ukraini-skorotilasa-kilkist-cervonih-zon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105997-bulo-12-stalo-dvi-v-ukraini-skorotilasa-kilkist-cervonih-zon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105923-pisla-samoizolacii-skolari-ne-povinni-podavati-dovidki-pro-stan-zdorova-mon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105923-pisla-samoizolacii-skolari-ne-povinni-podavati-dovidki-pro-stan-zdorova-mon.html


 

Google Maps показуватиме локальну 

статистику щодо COVID-19 

Google Maps, за допомогою спеціального 
інструменту, показуватиме статистику 

захворюваності на коронавірусну хворобу в 

різних країнах та місцевостях світу.

 

УКРАЇНА 

 

Київрада може перетворитись на 

мініпарламент – КВУ 

Генеральний директор громадської організації 

"Комітет виборців України" Олексій Кошель 
вважає позитивною тенденцію зростання 

інтересу чинних

 

Ситуативне голосування з іншими 

фракціями не означає відсутність 

монобільшості - Мокан 

Представник уряду у Верховній Раді Василь 

Мокан (фракція партії "Слуга народу") вважає, 

що підтримка певних законопроєктів іншими 
фракціями парламенту не дає підстав 

стверджувати про відсутність монобільшості. 

 

Окупанти “нашпиговують” мирні території 

Донбасу забороненими мінами – місія ОБСЄ 

Спостережною місією ОБСЄ у вересні 

зафіксовані непоодинокі факти мінування 
російсько-окупаційними військами мирної 

території Донбасу з використанням 

заборонених видів мін.

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3105914-google-maps-pokazuvatime-lokalnu-statistiku-sodo-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3105914-google-maps-pokazuvatime-lokalnu-statistiku-sodo-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3105974-kiivrada-moze-peretvoritis-na-miniparlament-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3105974-kiivrada-moze-peretvoritis-na-miniparlament-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105568-situativne-golosuvanna-z-insimi-frakciami-ne-oznacae-vidsutnist-monobilsosti-mokan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105568-situativne-golosuvanna-z-insimi-frakciami-ne-oznacae-vidsutnist-monobilsosti-mokan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105568-situativne-golosuvanna-z-insimi-frakciami-ne-oznacae-vidsutnist-monobilsosti-mokan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105568-situativne-golosuvanna-z-insimi-frakciami-ne-oznacae-vidsutnist-monobilsosti-mokan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3105765-okupanti-naspigovuut-mirni-teritorii-donbasu-zaboronenimi-minami-misia-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3105765-okupanti-naspigovuut-mirni-teritorii-donbasu-zaboronenimi-minami-misia-obse.html


 

У КВУ пояснили, чому списки партій до 

місцевих рад очолюють народні депутати 

Народні депутати Верховної Ради дев'ятого 
скликання, які очолюють списки політичних 

партій до місцевих рад, після виборів 25 

жовтня повинні відмовитися від одного з 

мандатів.

 

 

Блакитні, зелені, рожеві: ЦВК вирішила, 

якими будуть виборчі бюлетені 

Бюлетені з виборів депутатів до обласних рад 

матимуть блакитний колір, районних - світло-
зелений, міських - світло-жовтий, сільських і 

селищних - кремовий, а місцевих голів - 

світло-рожевий. 

 

Раді пропонують створити систему 

громадського здоров'я 

Група народних депутатів зареєстрували у 

Верховній Раді законопроєкт №4142 про 

систему громадського здоров’я.

 

 

У РНБО почали розробляти стратегію 

кібербезпеки України 

Фахівці Національного координаціин̆ого 

центру кібербезпеки при РНБО розпочали 

розробку Стратегії кібербезпеки України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3105943-u-kvu-poasnili-comu-spiski-partij-do-miscevih-rad-ocoluut-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3105943-u-kvu-poasnili-comu-spiski-partij-do-miscevih-rad-ocoluut-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3105920-blakitni-zeleni-rozevi-cvk-virisila-akimi-budut-viborci-buleteni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3105920-blakitni-zeleni-rozevi-cvk-virisila-akimi-budut-viborci-buleteni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105726-radi-proponuut-stvoriti-sistemu-gromadskogo-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105726-radi-proponuut-stvoriti-sistemu-gromadskogo-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105556-u-rnbo-pocali-rozroblati-strategiu-kiberbezpeki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3105556-u-rnbo-pocali-rozroblati-strategiu-kiberbezpeki-ukraini.html


 

Понад 45% українців підтримують 

білоруських протестувальників 

ОПИТУВАННЯ 

Понад 45% українців підтримують 

протестувальників, які виступають проти 

визнання Олександра Лукашенка обраним 

президентом Білорусі.

ЕКОНОМІКА 

 

Україна та Словаччина створюватимуть 

мультимодальні термінали між Азією та ЄС  

Міністр інфраструктури України Владислав 

Криклій та міністр транспорту і будівництва 
Словацької Республіки Андрей Долежал 

підписали меморандум про співробітництво в 

рамках “Економічного поясу Шовкового 

шляху”.

 

 

Енергоатом і Нафтогаз домовилися про 

співпрацю у сфері водневої енергетики 

Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» та Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України» підписали 
меморандум про взаєморозуміння та 

співпрацю у сфері водневої енергетики.

 

Антикорупційний суд відмовився 

поновлювати справу Роттердам+ 

Вищий антикорупційний суд не задовольнив 
скаргу ексзаступника генпрокурора Віктора 

Чумака на рішення прокурора САП про 

закриття справи Роттердам+.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105916-ponad-45-ukrainciv-pidtrimuut-biloruskih-protestuvalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105916-ponad-45-ukrainciv-pidtrimuut-biloruskih-protestuvalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105916-ponad-45-ukrainciv-pidtrimuut-biloruskih-protestuvalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105916-ponad-45-ukrainciv-pidtrimuut-biloruskih-protestuvalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105688-ukraina-ta-slovaccina-stvoruvatimut-multimodalni-terminali-miz-azieu-ta-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105688-ukraina-ta-slovaccina-stvoruvatimut-multimodalni-terminali-miz-azieu-ta-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105708-energoatom-i-naftogaz-domovilisa-pro-spivpracu-u-sferi-vodnevoi-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105708-energoatom-i-naftogaz-domovilisa-pro-spivpracu-u-sferi-vodnevoi-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105775-antikorupcijnij-sud-vidmovivsa-ponovluvati-spravu-rotterdam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105775-antikorupcijnij-sud-vidmovivsa-ponovluvati-spravu-rotterdam.html


 

Програму “Доступні кредити 5-7-9%” 

продовжать на наступний рік - Шмигаль 

Програма “Доступні кредити 5-7-9%” буде 
продовжена на наступний рік у тому вигляді, в 

якому вона працює зараз. 

 

 

Після місцевих виборів Держгеокадастр 

передасть ОТГ всі державні сільгоспземлі  

Після місцевих виборів, які призначені на 25 

жовтня 2020 року, територіальним громадам 

передадуть у власність всі землі

 

 

МБРР надасть Укравтодору $65 мільйонів 

на відновлення доріг Луганщини 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
(МБРР) надасть Державному агентству 

автомобільних доріг України (Укравтодору) 65 

млн доларів на дорожні проєкти в Луганській 

області.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Шкідливі вікна на траві АНАЛІТИКА 

Кульбіти від Держекоінспекції у Харкові: 

мільйон штрафу за старі вікна та 272 грн – за 

викиди «коксохіму»

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105993-programu-dostupni-krediti-579-prodovzat-na-nastupnij-rik-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105993-programu-dostupni-krediti-579-prodovzat-na-nastupnij-rik-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105947-pisla-miscevih-viboriv-derzgeokadastr-peredast-otg-vsi-derzavni-silgospzemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105947-pisla-miscevih-viboriv-derzgeokadastr-peredast-otg-vsi-derzavni-silgospzemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105796-mbrr-nadast-ukravtodoru-65-miljoniv-na-vidnovlenna-dorig-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105796-mbrr-nadast-ukravtodoru-65-miljoniv-na-vidnovlenna-dorig-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105771-skidlivi-vikna-na-travi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105771-skidlivi-vikna-na-travi.html


 

Городниця: від унікального скарбу до 

давньоруського городища АНАЛІТИКА 

Чому назва міста не давала спокою 

археологам?

СУСПІЛЬСТВО 

 

МКІП готує новий закон про туризм – 

Ткаченко 

Міністерство культури та інформаційної 

політики розробляє новий закон про туризм 
разом із народним депутатом Дмитром 

Нальотовим. 

 

У Києві відкрилася виставка протестних 

плакатів білоруського митця Цеслера 

У Києві відкрилася виставка протестного 

плаката білоруського митця, опозиціонера та 
члена Координаційної ради із забезпечення 

передачі влади у Білорусі Володимира 

Цеслера.

 

 

УІК оновив перелік бібліотек для 

поповнення фондів у 2020 році 

Український інститут книги оновив перелік 
відібраних бібліотек, які отримають книжкові 

видання для поповнення бібліотечних фондів у 

2020 році. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105492-gorodnica-vid-unikalnogo-skarbu-do-davnoruskogo-gorodisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3105492-gorodnica-vid-unikalnogo-skarbu-do-davnoruskogo-gorodisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3105724-mkip-gotue-novij-zakon-pro-turizm-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3105724-mkip-gotue-novij-zakon-pro-turizm-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3105636-u-kievi-vidkrilasa-vistavka-protestnih-plakativ-biloruskogo-mitca-ceslera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3105636-u-kievi-vidkrilasa-vistavka-protestnih-plakativ-biloruskogo-mitca-ceslera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105805-uik-onoviv-perelik-bibliotek-dla-popovnenna-fondiv-u-2020-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105805-uik-onoviv-perelik-bibliotek-dla-popovnenna-fondiv-u-2020-roci.html


 

Львівщина може стати Меккою не лише для 

українського туриста – Козицький 

Внутрішній туризм на Львівщині – один з 
основних векторів розвитку економіки регіону 

у 2021 році.

 

 

Для перекладачів з української 

започаткували премію Drahoman Prize  

Український інститут, Український ПЕН та 

Український інститут книги започаткували 
нову премію, спрямовану на підтримку та 

відзначення роботи перекладачів, які 

відкривають світові літературу України, а 

отже, й саму Україну.

 

 

"Я тусовщик" і "Я містик": у Києві 

проведуть 9 унікальних піших екскурсій 

У Києві з нагоди святкування Дня туризму 
вихідними вирішили організувати 9 

пішохідних екскурсій, присвячених різним 

сторонам життя столиці.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3105832-lvivsina-moze-stati-mekkou-ne-lise-dla-ukrainskogo-turista-kozickij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3105832-lvivsina-moze-stati-mekkou-ne-lise-dla-ukrainskogo-turista-kozickij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3105964-dla-perekladaciv-z-ukrainskoi-zapocatkuvali-premiu-drahoman-prize.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3105964-dla-perekladaciv-z-ukrainskoi-zapocatkuvali-premiu-drahoman-prize.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3105783-a-tusovsik-i-a-mistik-u-kievi-provedut-9-unikalnih-pisih-ekskursij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3105783-a-tusovsik-i-a-mistik-u-kievi-provedut-9-unikalnih-pisih-ekskursij.html

