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ТОП 

 

Британський візит Зеленського: лопату 

назвали лопатою 

Поїздка президента України до Лондона 

відкриває нові можливості для бізнесу – «тому 

що друзі»

 

Цимбалюк – про звіт ОБСЄ: Заборона 

української становить загрозу реінтеграції 

ОРДЛО 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 

підтвердила, що на окупованому Донбасі у 

школах фактично витіснено українську мову, а 

бізнес можна вести лише з використанням 

прапора окупаційної адміністрації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115129-britanskij-vizit-zelenskogo-lopatu-nazvali-lopatou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115129-britanskij-vizit-zelenskogo-lopatu-nazvali-lopatou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115129-britanskij-vizit-zelenskogo-lopatu-nazvali-lopatou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3115050-cimbaluk-pro-zvit-obse-zaborona-ukrainskoi-stanovit-zagrozu-reintegracii-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3115050-cimbaluk-pro-zvit-obse-zaborona-ukrainskoi-stanovit-zagrozu-reintegracii-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3115050-cimbaluk-pro-zvit-obse-zaborona-ukrainskoi-stanovit-zagrozu-reintegracii-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3115050-cimbaluk-pro-zvit-obse-zaborona-ukrainskoi-stanovit-zagrozu-reintegracii-ordlo.html


 

В Україні оновили карантинні зони: у 

«червоній» два міста, Київ – 

«помаранчевий» КАРТА 

Державна комісія з ТЕБ та НС оновила 

епідемічне зонування: в червоній зоні - Канів 

та Суми, Київ віднесено до помаранчевої зони. 

 

Балуха від'єднали від ШВЛ: він почав 

говорити, але нічого не пам’ятає 

Колишній політв'язень Кремля Володимир 

Балух, який був госпіталізований 8 вересня у 

тяжкому стані після побиття, вже від'єднаний 

від апарату штучного дихання і почав 

говорити, але поки що дезорієнтований.

 

 

У Києві на карантин закрили університет 

Шевченка, п'ять шкіл і два дитсадки 

У Києві на карантин закрили п'ять шкіл, два 

дитячі садки та Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка.

 

 

 

Українці зможуть безкоштовно здавати 

СOVID-тести у приватних лабораторіях – 

рішення уряду 

Кабінет Міністрів виділив 260 млн 889 тисяч 

гривень лабораторним центрам для протидії 

СOVID-19.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3115173-v-ukraini-onovili-karantinni-zoni-u-cervonij-dva-mista-kiiv-pomarancevij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3115173-v-ukraini-onovili-karantinni-zoni-u-cervonij-dva-mista-kiiv-pomarancevij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3115173-v-ukraini-onovili-karantinni-zoni-u-cervonij-dva-mista-kiiv-pomarancevij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3115173-v-ukraini-onovili-karantinni-zoni-u-cervonij-dva-mista-kiiv-pomarancevij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114999-baluha-vidednali-vid-svl-vin-pocav-govoriti-ale-nicogo-ne-pamatae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114999-baluha-vidednali-vid-svl-vin-pocav-govoriti-ale-nicogo-ne-pamatae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114999-baluha-vidednali-vid-svl-vin-pocav-govoriti-ale-nicogo-ne-pamatae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3114866-u-kievi-na-karantin-zakrili-universitet-sevcenka-pat-skil-i-dva-ditsadki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3114866-u-kievi-na-karantin-zakrili-universitet-sevcenka-pat-skil-i-dva-ditsadki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3114866-u-kievi-na-karantin-zakrili-universitet-sevcenka-pat-skil-i-dva-ditsadki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115146-ukrainci-zmozut-bezkostovno-zdavati-sovidtesti-u-privatnih-laboratoriah-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115146-ukrainci-zmozut-bezkostovno-zdavati-sovidtesti-u-privatnih-laboratoriah-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115146-ukrainci-zmozut-bezkostovno-zdavati-sovidtesti-u-privatnih-laboratoriah-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115146-ukrainci-zmozut-bezkostovno-zdavati-sovidtesti-u-privatnih-laboratoriah-risenna-uradu.html


 

Початок опалювального сезону під загрозою 

у 50 населених пунктах – Нафтогаз 

СПИСОК 

За тиждень 11 підприємств теплоенергетики 

вирішили проблему критичних боргів перед 

Нафтогазом, однак станом на 8 жовтня все ще 

під загрозою старт опалювального сезону в 50 

населених пунктах.

 

 

Просто слухай: «Боже[Я]вільна» в 

авторському виконанні Юлії Гудошник 

ПОДКАСТ 

Пропонуємо послухати уривок 

із подорожнього щоденника «Боже[Я]вільна» 

Юлії Гудошник. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Венеціанська комісія дала оцінку 

законопроєкту про судову реформу в 

Україні 

У Комісії Ради Європи за демократію через 

право (Венеційська комісія) загалом позитивно 

оцінили законопроєкт про судоустрій і статус 

суддів та деяких законів України щодо … 

 

Договір з відкритого неба має діяти у межах 

всієї суверенної території України - МЗС 

Україна у межах 4-ї Оглядової конференції 

Договору з відкритого неба заявила про 

необхідність відновлення зони застосування 

Договору в межах всієї своєї суверенної 

території. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114828-pocatok-opaluvalnogo-sezonu-pid-zagrozou-u-50-naselenih-punktah-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114828-pocatok-opaluvalnogo-sezonu-pid-zagrozou-u-50-naselenih-punktah-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114828-pocatok-opaluvalnogo-sezonu-pid-zagrozou-u-50-naselenih-punktah-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114828-pocatok-opaluvalnogo-sezonu-pid-zagrozou-u-50-naselenih-punktah-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3114430-prosto-sluhaj-bozeavilna-v-avtorskomu-vikonanni-ulii-gudoznik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3114430-prosto-sluhaj-bozeavilna-v-avtorskomu-vikonanni-ulii-gudoznik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3114430-prosto-sluhaj-bozeavilna-v-avtorskomu-vikonanni-ulii-gudoznik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3114430-prosto-sluhaj-bozeavilna-v-avtorskomu-vikonanni-ulii-gudoznik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115199-venecianska-komisia-dala-ocinku-zakonoproektu-pro-sudovu-reformu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115199-venecianska-komisia-dala-ocinku-zakonoproektu-pro-sudovu-reformu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115199-venecianska-komisia-dala-ocinku-zakonoproektu-pro-sudovu-reformu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115199-venecianska-komisia-dala-ocinku-zakonoproektu-pro-sudovu-reformu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115069-dogovir-z-vidkritogo-neba-mae-diati-u-mezah-vsiei-suverennoi-teritorii-ukraini-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115069-dogovir-z-vidkritogo-neba-mae-diati-u-mezah-vsiei-suverennoi-teritorii-ukraini-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115069-dogovir-z-vidkritogo-neba-mae-diati-u-mezah-vsiei-suverennoi-teritorii-ukraini-mzs.html


 

Україна сподівається, що Словаччина 

приєднається до «Кримської платформи» - 

Джапарова 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

України Еміне Джапарова під час візиту до 

Словаччини обговорила можливість 

приєднання цієї країни до «Кримської 

платформи» після її запуску. 

  

 

Україна може ввести санкції проти 

Нікарагуа за «консула» в окупованому 

Криму 

Кабінет Міністрів пропонує запровадити 

секторальні санкції щодо Республіки Нікарагуа 

за неправомірне та не узгоджене з Україною 

призначення почесного 

  

 

Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД 

Уряд погодив проєкт закону про вихід України 

з Угоди про співпрацю держав ― учасниць 

СНД в боротьбі з незаконною міграцією та 

проєкт відповідного розпорядження Кабміну.

  

 

Зеленська і баронеса - член Палати лордів 

Британії обговорили протидію домашньому 

насильству 

Дружина Президента Олена Зеленська 

обговорила з членом Палати лордів 

британського парламенту та спеціальним 

посланником з питань освіти дівчат баронесою 

Ліз Саг питання гендерної рівності й …

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3115015-ukraina-spodivaetsa-na-priednanna-slovaccini-do-krimskoi-platformi-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3115015-ukraina-spodivaetsa-na-priednanna-slovaccini-do-krimskoi-platformi-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3115015-ukraina-spodivaetsa-na-priednanna-slovaccini-do-krimskoi-platformi-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3115015-ukraina-spodivaetsa-na-priednanna-slovaccini-do-krimskoi-platformi-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3115175-ukraina-moze-vvesti-sankcii-proti-nikaragua-za-priznacenna-konsula-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3115175-ukraina-moze-vvesti-sankcii-proti-nikaragua-za-priznacenna-konsula-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3115175-ukraina-moze-vvesti-sankcii-proti-nikaragua-za-priznacenna-konsula-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3115175-ukraina-moze-vvesti-sankcii-proti-nikaragua-za-priznacenna-konsula-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115137-ukraina-planue-vijti-se-z-odniei-ugodi-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115137-ukraina-planue-vijti-se-z-odniei-ugodi-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114943-persa-ledi-obgovorila-z-baronesou-clenom-palati-lordiv-britanii-protidiu-domasnomu-nasilstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114943-persa-ledi-obgovorila-z-baronesou-clenom-palati-lordiv-britanii-protidiu-domasnomu-nasilstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114943-persa-ledi-obgovorila-z-baronesou-clenom-palati-lordiv-britanii-protidiu-domasnomu-nasilstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114943-persa-ledi-obgovorila-z-baronesou-clenom-palati-lordiv-britanii-protidiu-domasnomu-nasilstvu.html


 

За два місяці окупанти 130 разів порушили 

перемир’я – Україна в ОБСЄ 

З початку дії оновленого перемир’я окупанти 

на Донбасі здійснили 130 порушень «тиші», 21 

раз використовували заборонені безпілотники 

та у 20 випадках здійснювали інженерне 

зміцнення позицій. 

 

 

Україна і Туреччина домовилися про 

спільні проєкти з розвитку туризму 

Україна і Туреччина домовилися про низку 

спільних проєктів, спрямованих на розвиток 

туризму.

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу виявили 5 804 нові 

випадки коронавірусу 

В Україні протягом минулої доби виявлено 

5804 випадки зараження коронавірусом, 

загальна їх кількість становить 250 538.

 

 

МОЗ оновило перелік зон: у «червоній» - 35 

країн СПИСОК 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

оновлений перелік країн зеленої та червоної 

зон станом на 9 жовтня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3114848-za-dva-misaci-okupanti-130-raziv-porusili-peremira-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3114848-za-dva-misaci-okupanti-130-raziv-porusili-peremira-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3114848-za-dva-misaci-okupanti-130-raziv-porusili-peremira-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3114964-ukraina-i-tureccina-domovilisa-pro-spilni-proekti-z-rozvitku-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3114964-ukraina-i-tureccina-domovilisa-pro-spilni-proekti-z-rozvitku-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3114964-ukraina-i-tureccina-domovilisa-pro-spilni-proekti-z-rozvitku-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114674-v-ukraini-za-dobu-viavili-5804-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114674-v-ukraini-za-dobu-viavili-5804-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114674-v-ukraini-za-dobu-viavili-5804-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114990-moz-onovilo-perelik-zon-u-cervonij-35-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114990-moz-onovilo-perelik-zon-u-cervonij-35-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3114990-moz-onovilo-perelik-zon-u-cervonij-35-krain.html


 

Україна планує використати плазму крові з 

антитілами для лікування COVID-19 

Кабінет Міністрів ухвалив механізм реалізації 

експериментального проєкту із заготівлі 

гіперімунної плазми крові, яка містить 

антитіла до SARS-CoV-2, з подальшим 

виготовленням імунолгобулінів для лікування 

COVID-19.

 

 

Уряд підвищить доплати медикам, 

залученим до боротьби з COVID-19 – 

Шмигаль 

Кабінет Міністрів підвищить доплати 

медичним працівникам , залученим до 

боротьби з COVID-19. 

 

 

Кабмін виділив 570 мільйонів на медичний 

кисень для лікарень 

Кабінет Міністрів виділив субвенцію у розмірі 

понад 570 млн грн на забезпечення лікарень 

киснем.  

 

 

У Кабміні назвали три найбільших міста по 

захворюваності на СOVID-19 

Найбільше хворих на СOVID-19 було 

зафіксовано якраз у тих містах, де проводилися 

масові заходи.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115123-ukraina-planue-vikoristati-plazmu-krovi-z-antitilami-dla-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115123-ukraina-planue-vikoristati-plazmu-krovi-z-antitilami-dla-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115123-ukraina-planue-vikoristati-plazmu-krovi-z-antitilami-dla-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115077-urad-pidvisit-doplati-medikam-zalucenim-do-borotbi-z-covid19-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115077-urad-pidvisit-doplati-medikam-zalucenim-do-borotbi-z-covid19-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115077-urad-pidvisit-doplati-medikam-zalucenim-do-borotbi-z-covid19-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115077-urad-pidvisit-doplati-medikam-zalucenim-do-borotbi-z-covid19-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115104-kabmin-vidilit-grosi-na-medicnij-kisen-dla-likaren-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115104-kabmin-vidilit-grosi-na-medicnij-kisen-dla-likaren-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115104-kabmin-vidilit-grosi-na-medicnij-kisen-dla-likaren-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115168-u-kabmini-nazvali-tri-najbilsih-mista-po-zahvoruvanosti-na-sovid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115168-u-kabmini-nazvali-tri-najbilsih-mista-po-zahvoruvanosti-na-sovid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3115168-u-kabmini-nazvali-tri-najbilsih-mista-po-zahvoruvanosti-na-sovid19.html


 

В МАУ сказали, яким пасажирам дозволять 

не літати у масках 

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» 

з 12 жовтня деяким пасажирам дозволить не 

використовувати маски, зокрема якщо за 

станом здоров'я пасажиру не дозволяється 

носити маску при наявності довідки від лікаря 

та негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

УКРАЇНА 

 

Президент має спілкуватися українською 

під час виконання службових обов’язків – 

Верховний Суд 

ВС визнав, що Президент зобов’язаний 

спілкуватися державною мовою під час 

виконання службових обов’язків. 

 

 

Качура заперечує, що йому пропонували 

очолити фракцію «Слуга народу» 

Народний депутат Олександр Качура (фракція 

партії «Слуга народу») заявив, що не 

обговорював з лідером команди можливість 

очолити фракцію замість Давида Арахамії, але 

готовий брати участь у перезавантаженні 

роботи фракції.

 

 

Свідоцтво на вивезення культурних 

цінностей планують виключити з переліку 

дозвільних документів 

Кабінет Міністр України схвалив, щоб внести 

на розгляд Верховної Ради законопроєкт «Про 

внесення зміни до Закону України «Про 

перелік документів  
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Виконавчий директор Фонду розвитку 

підприємництва йде з посади 

Виконавчий директор Фонду розвитку 

підприємництва Руслан Гашев йде з посади. 

 

 

«Тарифна комісія» поскаржилась ДБР на 

тиск групи народних депутатів 

Члени Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, звернулися до Держбюро 

розслідувань із заявою про незаконний вплив 

групи народних депутатів з метою домогтися 

прийняття незаконних рішень.

 

 

Кабмін схвалив постанови, які посилюють 

кібербезпеку України 

Кабінет Міністрів на засіданні 9 жовтня 

схвалив постанови, якими визначаються 

порядки формування переліку об'єктів 

критичної інформаційної інфраструктури та 

внесення таких об'єктів до держреєстру.

 

 

Два роки духовного суверенітету 

Якими є підсумки дворіччя незалежного 

існування й діяльності Української 

православної церкви?
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ЕКОНОМІКА 

 

У США прокоментували догани Рожковій і 

Сологубу 

Сполучені Штати Америки поділяють 

стурбовіність Міжнародного валютного фонду 

щодо винесення догани заступникам голови 

Національного банку України Катерині 

Рожковій та Дмитру Сологубу.

 

 

Прибуток ПриватБанку за дев'ять місяців 

перевищив 21 мільярд 

За січень-вересень 2020 року прибуток АТ "КБ 

ПриватБанк" становив 21,3 млрд грн. 

 

Держстат порахував інфляцію – що 

подорожчало й подешевшало у вересні 

У вересні 2020 року споживчі ціни в Україні 

збільшилися на 0,5% у порівнянні із 

попереднім місяцем. 

 

 

Реформа вугільної галузі охопить чотири 

області - Міненерго 

Проєкт Концепції реформування вугільної 

галузі охоплює чотири області України: 

Донецьку, Луганську, Волинську і Львівську; 

реформа має вирішити …

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3114912-u-ssa-prokomentuvali-dogani-rozkovij-i-sologubu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3114912-u-ssa-prokomentuvali-dogani-rozkovij-i-sologubu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3114912-u-ssa-prokomentuvali-dogani-rozkovij-i-sologubu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115182-pributok-privatbanku-za-devat-misaciv-perevisiv-21-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115182-pributok-privatbanku-za-devat-misaciv-perevisiv-21-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115182-pributok-privatbanku-za-devat-misaciv-perevisiv-21-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115096-derzstat-porahuvav-inflaciu-so-najbilse-podorozcalo-j-podesevsalo-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115096-derzstat-porahuvav-inflaciu-so-najbilse-podorozcalo-j-podesevsalo-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115096-derzstat-porahuvav-inflaciu-so-najbilse-podorozcalo-j-podesevsalo-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115166-reforma-vugilnoi-galuzi-mae-ohopiti-cotiri-oblasti-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115166-reforma-vugilnoi-galuzi-mae-ohopiti-cotiri-oblasti-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115166-reforma-vugilnoi-galuzi-mae-ohopiti-cotiri-oblasti-minenergo.html


 

Який бізнес українці «ховають» на Кіпрі – 

дослідження YouControl ІНФОГРАФІКА 

У кіпрському реєстрі серед українських 

представників найчастіше зустрічаються малі 

компанії з галузей нерухомості, торгівлі та 

фінансів.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

"Гарячий" жовтень в "Укроборонпромі": 

що стоїть за зміною керівництва? 

АНАЛІТИКА 

Про важливі кадрові рішення в одному із 

ключових секторів економіки і про те, як вони 

можуть вплинути на реформу вітчизняного 

ОПК 

 

Дуда їде в Україну. Чого чекати від візиту? 

АНАЛІТИКА 

Прент Польщі перебуватиме в Україні 12-13 

жовтня. 

 

Операція «трансплантація»: чи створять 

українські хірурги конкуренцію 

закордонним АНАЛІТИКА 

В Україні набирає обертів надважливий процес 

– розвиток власної трансплантології. Лікарні 

отримують ліцензії та кошти на пересадки, про 

що раніше тільки мріяли
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві починають будувати новий 

пішохідний міст 

Міська влада розпочинає втілення ще одного 

інфраструктурного проєкту – будівництво 

нового пішохідного мосту з Оболонської 

набережної на острів «Оболонський». 

 

 

 

Найбільш потрібні сервіси додатку “ДІЯ”. 

Інфографіка 

Бренд і концепцію додатку “ДІЯ” було 

представлено 27 вересня 2019 року в Києві. 

Саме тоді його анонсували як додаток і портал, 

який об'єднає в єдиному електронному вікні 

усі послуги, що надаються державою 

громадянам і бізнесу.

 

 

В Україні створили мобільний додаток-

довідник про кандидатів у депутати й мери 

Напередодні місцевих виборів група одеських 

ентузіастів-ІТшників створила мобільний 

додаток PolitScanner, який забезпечує 

технологію розпізнавання облич і надає 

інформацію про кандидатів у депутати і мери 

міст.

 

 

Ісландський музикант Bjarki записує в 

Чорнобилі альбом для українського проєкту 

До артистів міжнародного тематичного 

альбому “Звуки Чорнобиля”, присвяченого 

переосмисленню аварії на ЧАЕС, приєднався 

ісландський 
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В Україні пропонують встановити єдиний 

київський час ЗАКОНОПРОЄКТ 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, 

який пропонує встановити й закріпити на 

території України єдиний київський час і 

відмовитися від подальшого сезонного 

переведення стрілок годинників.

 

Вперше українські туроператори 

продаватимуть турецьку Анталію і взимку 

Вперше українські туроператори запускають 

чартерні програми до турецької Анталії і в 

осінньо-зимовий період, по двічі на тиждень 

туди здійснюватимуть польоти авіакомпанії 

МАУ та Azur Air. 

 

Українську кінострічку вперше покажуть у 

турецькому прокаті – МКІП (ВІДЕО) 

Стрічка "Фортеця Хаджибей" виробництва 

Одеської кіностудії 23 жовтня виходить в 

прокат у Туреччині.
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