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ТОП 

 

Зеленський вивів Фокіна зі складу ТКГ (У К 

А З) 

Президент Володимир Зеленський вивів 

Вітольда Фокіна зі складу делегації України в 

Тристоронній контактній групі та увільнив 

його від виконання обов'язків першого 

заступника глави делегації. 

 

 

Україна в ОБСЄ виступила за мирне 

врегулювання конфлікту в Нагірному 

Карабаху 

Україна переконана, що врегулювання 

конфлікту в Нагірному Карабасі може 

відбутися лише мирним шляхом на основі 

поваги до міжнародного права та …

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109209-zelenskij-viviv-fokina-zi-skladu-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109209-zelenskij-viviv-fokina-zi-skladu-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109209-zelenskij-viviv-fokina-zi-skladu-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109339-ukraina-v-obse-vistupila-za-mirne-vreguluvanna-konfliktu-v-nagirnomu-karabahu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109339-ukraina-v-obse-vistupila-za-mirne-vreguluvanna-konfliktu-v-nagirnomu-karabahu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109339-ukraina-v-obse-vistupila-za-mirne-vreguluvanna-konfliktu-v-nagirnomu-karabahu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109339-ukraina-v-obse-vistupila-za-mirne-vreguluvanna-konfliktu-v-nagirnomu-karabahu.html


 

Кандидатура Лубківського є однією з 

ключових на посаду речника у ТКГ – 

депутат 

Кандидатура дипломата Маркіяна 

Лубківського є однією з ключових, які 

розглядаються на посаду речника української 

делегації в Тристоронній контактній групі.

 

 

Верещук заявляє, що «чорні скриньки» з 

Ан-26 уже розшифрували 

«Чорні скриньки» з літака Ан-26, що впав під 

Харковом, уже розшифрували.

 

 

Луценко повідомив, що переніс 8-годинну 

операцію через онкозахворювання 

Колишній генпрокурор Юрій Луценко 

повідомив, що має онкологічне захворювання: 

наразі закінчився хірургічний етап хвороби, 

попереду хіміотерапія.

 

 

В Україні оголосили конкурс на ескіз 

великого Державного Герба 

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про 

проведення конкурсу на кращий ескіз великого 

Державного Герба України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109198-kandidatura-lubkivskogo-e-odnieu-z-klucovih-na-posadu-recnika-u-tkg-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109198-kandidatura-lubkivskogo-e-odnieu-z-klucovih-na-posadu-recnika-u-tkg-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109198-kandidatura-lubkivskogo-e-odnieu-z-klucovih-na-posadu-recnika-u-tkg-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109198-kandidatura-lubkivskogo-e-odnieu-z-klucovih-na-posadu-recnika-u-tkg-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109413-veresuk-zaavlae-so-corni-skrinki-z-an26-uze-rozsifruvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109413-veresuk-zaavlae-so-corni-skrinki-z-an26-uze-rozsifruvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109413-veresuk-zaavlae-so-corni-skrinki-z-an26-uze-rozsifruvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109003-lucenka-prooperuvali-v-nimeccini-cerez-onkologicnu-hvorobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109003-lucenka-prooperuvali-v-nimeccini-cerez-onkologicnu-hvorobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109003-lucenka-prooperuvali-v-nimeccini-cerez-onkologicnu-hvorobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109402-v-ukraini-ogolosili-konkurs-na-eskiz-velikogo-derzavnogo-gerba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109402-v-ukraini-ogolosili-konkurs-na-eskiz-velikogo-derzavnogo-gerba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109402-v-ukraini-ogolosili-konkurs-na-eskiz-velikogo-derzavnogo-gerba.html


 

Лісова пожежа на Луганщині: евакуюють 

жителів двох сіл (ФОТО, ВІДЕО) 

На Луганщині триває ліквідація пожеж 

поблизу с. Трьохізбенка, с. Кряківка, с. 

Муратове, с. Капітанове Новоайдарського 

району, а також між с. Половинкине  

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Київ після завершення повноважень 

Лукашенка не вказуватиме його посади – 

Кулеба 

Україна після завершення п'ятирічної каденції 

Олександра Лукашенка офіційно не 

зазначатиме його посади, а лише ім'я.

 

 

Україна отримала сигнал від НАТО, що не 

залишиться один на один із ворогом - 

Кривонос 

Стратегічні командно-штабні навчання 

«Об'єднані зусилля-2020» стали сигналом 

НАТО про військову і політичну підтримку 

України. 

 

На переговори в Іран щодо збитого літака 

МАУ поїде потужна українська делегація – 

МЗС 

Наступна зустріч у багатосторонньому форматі 

у справі катастрофи українського цивільного 

літака в Ірані відбудеться вже до кінця цього 

року, а в двосторонньому форматі між 

Україною та Іраном - у середині жовтня. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109470-lisova-pozeza-na-lugansini-evakuuut-ziteliv-dvoh-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109470-lisova-pozeza-na-lugansini-evakuuut-ziteliv-dvoh-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109470-lisova-pozeza-na-lugansini-evakuuut-ziteliv-dvoh-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109127-kiiv-pisla-zaversenna-povnovazen-lukasenka-ne-vkazuvatime-jogo-posadi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109127-kiiv-pisla-zaversenna-povnovazen-lukasenka-ne-vkazuvatime-jogo-posadi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109127-kiiv-pisla-zaversenna-povnovazen-lukasenka-ne-vkazuvatime-jogo-posadi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109127-kiiv-pisla-zaversenna-povnovazen-lukasenka-ne-vkazuvatime-jogo-posadi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109376-ukraina-otrimala-signal-vid-nato-so-ne-zalisitsa-odin-na-odin-iz-vorogom-krivonos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109376-ukraina-otrimala-signal-vid-nato-so-ne-zalisitsa-odin-na-odin-iz-vorogom-krivonos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109376-ukraina-otrimala-signal-vid-nato-so-ne-zalisitsa-odin-na-odin-iz-vorogom-krivonos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109376-ukraina-otrimala-signal-vid-nato-so-ne-zalisitsa-odin-na-odin-iz-vorogom-krivonos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109378-na-peregovori-v-iran-sodo-zbitogo-litaka-mau-poide-potuzna-ukrainska-delegacia-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109378-na-peregovori-v-iran-sodo-zbitogo-litaka-mau-poide-potuzna-ukrainska-delegacia-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109378-na-peregovori-v-iran-sodo-zbitogo-litaka-mau-poide-potuzna-ukrainska-delegacia-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109378-na-peregovori-v-iran-sodo-zbitogo-litaka-mau-poide-potuzna-ukrainska-delegacia-mzs.html


 

Рада визнала нелегітимними «місцеві 

вибори» Росії у Криму 

Верховна Рада ухвалила постанову "Про Заяву 

Верховної Ради України щодо невизнання 

легітимності так званих місцевих виборів на 

тимчасово окупованих територіях України - в 

Автономній Республіці Крим та місті 

Севастополі" (№4109).

 

 

Україна ініціюватиме оновлення Угоди з ЄС 

і на саміті, і на Раді асоціації 

Україна пропонуватиме рішення щодо 

оновлення Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом і на майбутньому саміті 

з ЄС, і на Раді асоціації.

 

 

Молдова обмежила роботу пункту пропуску 

на кордоні з Україною 

Республіка Молдова офіційно повідомила про 

тимчасове обмеження руху транспортних 

засобів у пункті пропуску «Паланка-Маяки-

Удобне».

 

 

Україна ввела електронну чергу в усіх 

посольствах і консульствах 

Усі консульства й посольства України відтепер 

надають послугу електронної черги для 

громадян.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3109220-rada-viznala-nelegitimnimi-miscevi-vibori-rosii-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3109220-rada-viznala-nelegitimnimi-miscevi-vibori-rosii-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3109220-rada-viznala-nelegitimnimi-miscevi-vibori-rosii-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109327-ukraina-iniciuvatime-onovlenna-ugodi-z-es-i-na-samiti-i-na-radi-asociacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109327-ukraina-iniciuvatime-onovlenna-ugodi-z-es-i-na-samiti-i-na-radi-asociacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109327-ukraina-iniciuvatime-onovlenna-ugodi-z-es-i-na-samiti-i-na-radi-asociacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109512-moldova-obmezila-robotu-punktu-propusku-na-kordoni-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109512-moldova-obmezila-robotu-punktu-propusku-na-kordoni-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109512-moldova-obmezila-robotu-punktu-propusku-na-kordoni-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109130-ukraina-vvela-elektronnu-cergu-v-usih-posolstvah-i-konsulstvah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109130-ukraina-vvela-elektronnu-cergu-v-usih-posolstvah-i-konsulstvah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109130-ukraina-vvela-elektronnu-cergu-v-usih-posolstvah-i-konsulstvah.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу – 4 027 випадків 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 30 вересня лабораторно 

підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з 

них за добу – 4 027. 

 

"Приємний рекорд": в Україні за добу від 

COVID-19 одужали понад дві тисячі 

пацієнтів 

За добу з 29 вересня від COVID-19 одужали 2 

110 пацієнтів.

 

 

У Харкові відкривають ще одну COVID-

лікарню 

З 1 жовтня у Харкові приймати пацієнтів із 

COVID-19 почне ще одна міська лікарня - 

№18.

 

 

Місцева влада повністю відповідальна за 

дотримання карантину на своїх територіях 

— Мінрегіон 

Від дотримання обмежувальних заходів у 

кожному регіоні залежить ситуація з 

поширенням COVID-19 в державі в цілому, 

при цьому повну відповідальність за 

дотримання умов карантину на своїх 

територіях несе місцева влада.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3108986-v-ukraini-za-dobu-4-027-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3108986-v-ukraini-za-dobu-4-027-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3108986-v-ukraini-za-dobu-4-027-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109050-stepanov-ozvuciv-priemnij-rekord-za-dobu-ponad-dvi-tisaci-pacientiv-oduzali-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109050-stepanov-ozvuciv-priemnij-rekord-za-dobu-ponad-dvi-tisaci-pacientiv-oduzali-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109050-stepanov-ozvuciv-priemnij-rekord-za-dobu-ponad-dvi-tisaci-pacientiv-oduzali-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109050-stepanov-ozvuciv-priemnij-rekord-za-dobu-ponad-dvi-tisaci-pacientiv-oduzali-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109487-u-harkovi-vidkrivaut-se-odnu-covidlikarnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109487-u-harkovi-vidkrivaut-se-odnu-covidlikarnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109487-u-harkovi-vidkrivaut-se-odnu-covidlikarnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109489-misceva-vlada-povnistu-vidpovidalna-za-dotrimanna-karantinu-na-svoih-teritoriah-minregion.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109489-misceva-vlada-povnistu-vidpovidalna-za-dotrimanna-karantinu-na-svoih-teritoriah-minregion.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109489-misceva-vlada-povnistu-vidpovidalna-za-dotrimanna-karantinu-na-svoih-teritoriah-minregion.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109489-misceva-vlada-povnistu-vidpovidalna-za-dotrimanna-karantinu-na-svoih-teritoriah-minregion.html


 

Українські політики, які перехворіли на 

COVID-19 

В Україні лабораторно підтверджено 208 959 

випадків хвороби через коронавірус - і 

можновладців зараза теж не минає 

 

У Харкові у хворої на COVID-19 жінки 

народився неінфікований малюк 

У Харкові у хворої на COVID-19 жінки 

народився неінфікований малюк, стан обох 

медики називають задовільним.

 

УКРАЇНА 

 

У ТКГ відповіли на заяву Фокіна: Війну на 

територію України принесла Росія 

Українська делегація у Тристоронній 

контактній групі з неприємним здивуванням 

сприймає повідомлення про резонансні заяви 

пана Фокіна щодо війни на Донбасі та щодо 

Криму, зроблені у Верховній Раді. 

 

Кривонос: Керівництво країни має обрати - 

модернізація радянських літаків чи авіація 

НАТО 

Заступник секретаря РНБО генерал-майор 

Сергій Кривонос вважає, що керівництву 

країни потрібно терміново прийняти рішення 

про модернізацію 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109500-ukrainski-politiki-aki-perehvorili-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109500-ukrainski-politiki-aki-perehvorili-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3109500-ukrainski-politiki-aki-perehvorili-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109457-u-harkovi-u-hvoroi-na-covid19-zinki-narodivsa-neinfikovanij-maluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109457-u-harkovi-u-hvoroi-na-covid19-zinki-narodivsa-neinfikovanij-maluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3109457-u-harkovi-u-hvoroi-na-covid19-zinki-narodivsa-neinfikovanij-maluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3108883-ukrainska-delegacia-u-tkg-vidreaguvala-na-zaavi-fokina-sodo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3108883-ukrainska-delegacia-u-tkg-vidreaguvala-na-zaavi-fokina-sodo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3108883-ukrainska-delegacia-u-tkg-vidreaguvala-na-zaavi-fokina-sodo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109438-krivonos-kerivnictvo-kraini-mae-obrati-modernizacia-radanskih-litakiv-ci-aviacia-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109438-krivonos-kerivnictvo-kraini-mae-obrati-modernizacia-radanskih-litakiv-ci-aviacia-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109438-krivonos-kerivnictvo-kraini-mae-obrati-modernizacia-radanskih-litakiv-ci-aviacia-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109438-krivonos-kerivnictvo-kraini-mae-obrati-modernizacia-radanskih-litakiv-ci-aviacia-nato.html


 

Атака клонів: в Одесі на посаду мера 

претендують четверо Філімонових і двоє 

Зеленських 

Одеська міська територіальна виборча комісія 

зареєструвала станом на 30 вересня 24 

кандидатів на посаду міського голови. 

 

 

МКІП розробляє нову програму 

медіаграмотності і планує запустити її з 2021 

року 

Міністерство культури та інформаційної 

політики працює над новою програмою 

медіаграмотності, яка активно 

впроваджуватиметься наступного року.

 

 

Комітет Ради очікує до 25 листопада звіт 

Міноборони про причини авіакатастрофи 

під Харковом 

Комітет Верховної Ради з питань національної 

безпеки, оборони та розвідки чекає до 25 

листопада на висновки комісій, експертизи і 

звіт Міністерства оборони щодо 

авіакатастрофи під Харковом.

 

 

Дія City стане найбільшим в Європі 

технологічним хабом зі спецрежимом - 

Федоров 

Віртуальна бізнес-країна Дія City стане 

найбільшим в Європі технологічним хабом зі 

спеціальним правовим режимом для IT-

компаній.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3109081-ataka-kloniv-v-odesi-na-posadu-mera-pretenduut-cetvero-filimonovih-i-dvoe-zelenskih.html
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У Києві запустили проєкт соціального таксі 

для дітей з інвалідністю 

У столиці запустили пілотний проєкт 

соціального таксі для перевезення дітей з 

інвалідністю до реабілітаційних центрів, 

медичних шкіл, спеціальних навчальних 

закладів.

ЕКОНОМІКА 

 

Фонд гарантування починає виплати 

вкладникам банку "Аркада" 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 29 

вересня розпочав виплати вкладникам АТ АКБ 

"Аркада". 

 

Як купити свою першу квартиру і не 

платити пенсійний збір 

Доведеться збирати додатковий пакет паперів, 

але відтепер можна обійтися без повернення 

несправедливо стягненого збору через суд

 

 

Уряд дозволив експорт та імпорт товарів 

військового призначення з Білорусі АТ 

"ДАЗ" 

Кабінет міністрів України своєю постановою 

"Про внесення змін до переліку суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, яким 

надаються повноваження на 
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Фонд гарантування минулого тижня продав 

активів банків на 43 мільйони 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на 

минулому тижні продав активи шести банків 

на 42,60 млн грн. 

 

Україна планує розпочати експорт 

курятини до Мексики 

Фахівці Держспоживслужби обговорили з 

представниками компетентного органу 

Мексиканських Сполучених Штатів питання 

посилення співпраці між країнами.

 

 

Машинобудівний сектор України стрімко 

розвивається - Петрашко 

Масштаби виставки АGROEXPO, яка 

орієнтована на демонстрацію найсучаснішої 

сільгосптехніки і обладнання іноземного та 

вітчизняного виробництва, підтверджують, що 

машинобудівний сектор України стрімко 

розвивається.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Справа Марківа: суд в Італії продовжить 

розгляд апеляції, на засідання прийде 

Аваков 

В Італії у четвер, 1 жовтня, о 10:15 за місцевим 

часом відбудеться друге судове засідання з 

розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю 

Віталію Марківу, якого засудили до 24 років 

позбавлення волі за начебто причетність до 

загибелі італійського фотокореспондента 

Андреа Роккеллі.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа Сивохо: обвинувальний акт 

оголосили трьом представникам 

"Нацкорпусу" 

Печерський райсуд Києва відклав засідання у 

справі щодо трьох осіб, які були затримані у 

березні після подій під час презентації 

Нацплатформи примирення і єдності, на 4 

листопада.

 

 

Суд дав 6 років тюрми обвинувачуваному у 

викраденні євромайданівця 

Чоловік, який у 2014 році брав участь у 

викраденні протестувальників під час 

Євромайдану, проведе за ґратами шість років.

  

 

У Києві побили до смерті співробітницю 

посольства США 

У Києві у лікарню госпіталізували 

співробітницю посольства США з травмою 

голови, яку знайшли на вулиці Толбухіна, і 

згодом вона померла.

 

 

Бойовики завербували чиновницю 

Луганської ОДА 

Контррозвідка СБУ встановила, що 

контрольовані російськими спецслужбами 

терористи намагалися схилити до державної 

зради співробітницю Луганської ОДА.
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СБУ «накрила» поширювачів фейків з Росії 

перед місцевими виборами 

Кіберфахівці Служби безпеки України 

блокували канали розповсюдження з РФ і так 

званої «ДНР» деструктивної інформації з 

використанням «ботоферм».

 

 

Школярки, які на меморіалі загиблим 

воїнам АТО танцювали тверк, записали 

вибачення 

Школярки з Талалаївки Чернігівської області, 

які танцювали тверк біля меморіалу загиблим в 

АТО воїнам, записали відеовибачення.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Вибори-2020: коли за одного справжнього 

мера двох несправжніх дають АНАЛІТИКА 

В умовах децентралізації політична боротьба 

“на місцях” уже відзначається небаченою 

кількістю брудних технологій…

 

 

Без сну та вихідних. Рекорд запорізьких 

вірусологів АНАЛІТИКА 

Вартість платного ПЛР-тестування на COVID-

19 у Запорізькому лабораторному центрі поки 

є найнижчою в Україні - 574 гривні
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Від авральної моделі прямих закупівель час 

відмовлятися - Василь Задворний, 

гендиректор ДП «Прозорро» ІНТЕРВ'Ю 

Минуло майже півроку з часу великого 

оновлення Prozorro – у квітні була прийнята 

нова редакція Закону “Про публічні 

закупівлі”. 

 

Самогон ―в законі‖: за придбання і 

зберігання не каратимуть, а виробництво – 

оподатковуватимуть АНАЛІТИКА 

Держава хоче визнати домашнє виготовлення 

алкоголю “господарською діяльністю”, а ще – 

пов’язати його з… молоком

СУСПІЛЬСТВО 

 

Дитячу бібліотеку в Києві перетворили на 

сучасний бібліохаб ФОТО, ВІДЕО 

Кличко перевірив, як перетворили дитячу 

бібліотеку на Троєщині на сучасний бібліохаб. 

 

Власники авто зможуть «ділитися» 

техпаспортом через додаток «Дія» 

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, 

відповідно до якої свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу може відображатися в 

застосунку «Дія» у водія, який керує авто, але 

не є його власником. 
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Кіножовтень: у нетрях Токіо, в османських 

степах 

Чим порадує українського глядача жовтневий 

кінопрокатний репертуар

 

Вихідні та свята у 2021 році: коли українці 

будуть «гуляти», а коли відпрацьовувати 

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 

30 вересня ухвалив розпорядження «Про 

перенесення робочих днів у 2021 році». 

 

Вистави, концерти й вечори солістів: що 

покаже Нацопера у жовтні 

Жовтнева афіша Національної опери України, 

попри карантинні обмеження, багата на 

різноманітні концертні програми та камерні 

вистави - як нові, так і ті, що вже полюбилися 

глядачам. 

 

У Чорнобильській зоні з’явився перший 

веломаршрут 

Перший веломаршрут територією зони 

відчуження затвердили в межах проєкту 

«Магніти України: Чорнобиль». 
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