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ТОП 

 

Україна в ТКГ підтримала повернення до 

очних зустрічей, але не в Мінську 

Українська делегація в Тристоронній 

контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу 

підтримала можливість повернення до очного 

формату зустрічей, але не в Мінську.

 

 

США закликають уряд Росії направити 

додаткові поставки газу через Україну 

У Вашингтоні вважають, що Європі в умовах 

низького рівня запасів газу в сховищах і 

швидкої зими необхідно диверсифікувати 
джерела поставок газу, наприклад, нарощуючи 

газовий транзит через Україну. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324892-ukraina-v-tkg-pidtrimala-povernenna-do-ocnih-zustricej-ale-ne-v-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324892-ukraina-v-tkg-pidtrimala-povernenna-do-ocnih-zustricej-ale-ne-v-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324719-ssa-zaklikaut-urad-rosii-napraviti-dodatkovi-postavki-gazu-cerez-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3324719-ssa-zaklikaut-urad-rosii-napraviti-dodatkovi-postavki-gazu-cerez-ukrainu.html


 

Разумков показав документ про збір 

підписів за його відкликання 

Голова Верховної Ради України Дмитро 
Разумков заявляє, що сьогодні народні 

депутати отримають підписні листи про 

відкликання його з посади.

 

 

Прессекретар Президента: Збір підписів за 

відставку Разумкова – ініціатива Арахамії 

Президент України Володимир Зеленський не 

причетний до збору підписів народних 
депутатів за відставку Голови Верховної Ради 

Дмитра Разумкова. 

  

 

З громадами підписали новий меморандум 

щодо тарифів на тепло 

Меморандум, укладений між міськими 
головами, Кабінетом Міністрів та НАК 

"Нафтогаз України", дозволить стабільно 

пройти опалювальний сезон 2021/2022 років.

  

 

Щоб не втратити роботу – вакцинуйся 
ІНФОГРАФІКА  

Міністерство охорони здоров'я підготувало 

проєкт наказу про професії, виробництва та 
організацій, чиї працівники підлягають 

обов'язковим щепленням. У багатьох країнах 

ця норма вже діє.

  

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324706-razumkov-pokazav-dokument-pro-zbir-pidpisiv-pro-jogo-vidklikanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324706-razumkov-pokazav-dokument-pro-zbir-pidpisiv-pro-jogo-vidklikanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325166-pressekretar-prezidenta-zbir-pidpisiv-za-vidstavku-razumkova-iniciativa-arahamii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325166-pressekretar-prezidenta-zbir-pidpisiv-za-vidstavku-razumkova-iniciativa-arahamii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3325050-z-gromadami-pidpisali-novij-memorandum-sodo-tarifiv-na-teplo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3325050-z-gromadami-pidpisali-novij-memorandum-sodo-tarifiv-na-teplo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3324862-sob-ne-vtratiti-robotu-vakcinujsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3324862-sob-ne-vtratiti-robotu-vakcinujsa.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія в ТКГ пропонувала речі, які 

порушують принципи прийняття рішень в 

ОБСЄ 

Російська делегація на засіданні Тристоронньої 

контактної групи 29 вересня запропонувала 

нові принципи прийняття рішень, які не 

знайшли розуміння ні в української делегації, 

ні у представників ОБСЄ. 

 

РФ шантажує Європу цінами на газ для 

запуску Nord Stream 2 – Стефанішина 

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Ольга 
Стефанішина привернула увагу до спроб Росії 

шантажувати 

 

 

У ЄС можуть самостійно скласти список 

небажаних українських олігархів 

Аудитори Європейської рахункової палати 

вважають, що Європейський Союз може сам 

розробити список українських олігархів, щоб 
обмежити їх активність на європейському 

ринку і заборонити в'їзд до країн-членів ЄС. 

 

Законопроєкт про перехідний період: у ТКГ 

сказали, коли буде висновок Венеційської 

комісії 

Експерти Венеційскої комісії відвідали Київ 

для вивчення положень законопроєкту про 

"Про основи державної політики перехідного 

періоду".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324696-rosia-v-tkg-proponuvala-reci-aki-porusuut-principi-prijnatta-risen-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324696-rosia-v-tkg-proponuvala-reci-aki-porusuut-principi-prijnatta-risen-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324696-rosia-v-tkg-proponuvala-reci-aki-porusuut-principi-prijnatta-risen-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324696-rosia-v-tkg-proponuvala-reci-aki-porusuut-principi-prijnatta-risen-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324786-rf-santazue-evropu-cinami-na-gaz-dla-zapusku-nord-stream-2-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324786-rf-santazue-evropu-cinami-na-gaz-dla-zapusku-nord-stream-2-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324991-u-es-mozut-samostijno-sklasti-spisok-nebazanih-ukrainskih-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324991-u-es-mozut-samostijno-sklasti-spisok-nebazanih-ukrainskih-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324903-zakonoproekt-pro-perehidnij-period-u-tkg-skazali-koli-bude-visnovok-venecijskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324903-zakonoproekt-pro-perehidnij-period-u-tkg-skazali-koli-bude-visnovok-venecijskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324903-zakonoproekt-pro-perehidnij-period-u-tkg-skazali-koli-bude-visnovok-venecijskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324903-zakonoproekt-pro-perehidnij-period-u-tkg-skazali-koli-bude-visnovok-venecijskoi-komisii.html


 

Німеччина залишиться надійним партнером 

України: Кулеба поговорив із Маасом 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба провів телефонну розмову з 

федеральним міністром закордонних справ 

Німеччини Гайко Маасом. 

 

Зустріч голів МЗС України і Туреччини 

перенесли до Львова 

Зустріч міністрів закордонних справ України і 

Туреччини Дмитра Кулеби та Мевлюта 
Чавушоглу відбудеться у жовтні не в Києві, а у 

Львові, щоби представити це місто турецьким 

інвесторам. 

 

 

Зустріч Ердогана з Путіним не вплине на 

українсько-турецькі відносини — заступник 

глави ОП 

Зустріч президентів Туреччини та Росії 

Реджепа Ердогана і Володимира Путіна не 

вплине на українсько-турецькі відносини, які 
зараз перебувають на рівні міцного 

стратегічного партнерства.

  

 

Кібергігієна для держслужбовців: у Києві 

відкрили тренінговий центр ФОТО 

ОБСЄ презентувало у Києві освітній 

інструментарій для українських державних 

службовців, спрямований на підвищення 

захисту інституцій від кіберзагроз.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325093-nimeccina-zalisitsa-nadijnim-partnerom-ukraini-kuleba-pogovoriv-iz-maasom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325093-nimeccina-zalisitsa-nadijnim-partnerom-ukraini-kuleba-pogovoriv-iz-maasom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324847-zustric-goliv-mzs-ukraini-i-tureccini-perenesli-do-lvova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324847-zustric-goliv-mzs-ukraini-i-tureccini-perenesli-do-lvova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324909-zustric-erdogana-z-putinim-ne-vpline-na-ukrainskoturecki-vidnosini-zastupnik-glavi-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324909-zustric-erdogana-z-putinim-ne-vpline-na-ukrainskoturecki-vidnosini-zastupnik-glavi-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324909-zustric-erdogana-z-putinim-ne-vpline-na-ukrainskoturecki-vidnosini-zastupnik-glavi-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3324909-zustric-erdogana-z-putinim-ne-vpline-na-ukrainskoturecki-vidnosini-zastupnik-glavi-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3324845-kibergigiena-dla-derzsluzbovciv-u-kievi-vidkrili-treningovij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3324845-kibergigiena-dla-derzsluzbovciv-u-kievi-vidkrili-treningovij-centr.html


 

Україна vs Росія: арбітраж у Гаазі проведе 

слухання «морської» справи у жовтні 

Міжнародний арбітражний суд, що був 
створений відповідно до Конвенції ООН з 

морського права, проведе у Гаазі 11-16 жовтня 

слухання у справі Україна проти Росії щодо 

затримання РФ українських військових 
кораблів та моряків в Керченській протоці в 

листопаді 2018 року

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні розробляють вакцину, подібну до 

Pfizer або Moderna - академік 

Учені Національної академії наук працюють 

над двома типами вакцин проти коронавірусу. 

 

 

Імунна відповідь після COVID-вакцинації 

сильніша, ніж після захворювання – 

академік 

У випадку з COVID-19 вакцинація дає 
сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене 

захворювання, хоча зазвичай відбувається 

навпаки. 

 

Вакциновані «міксом» тепер можуть 

отримати COVID-сертифікат у «Дії» 

Українці, щеплені за змішаною схемою, 

можуть згенерувати COVID-сертифікат у Дії.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3325107-ukraina-vs-rosia-arbitraz-u-gaazi-provede-sluhanna-morskoi-spravi-u-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3325107-ukraina-vs-rosia-arbitraz-u-gaazi-provede-sluhanna-morskoi-spravi-u-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325125-v-ukraini-rozroblaut-vakcinu-podibnu-do-pfizer-abo-moderna-akademik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325125-v-ukraini-rozroblaut-vakcinu-podibnu-do-pfizer-abo-moderna-akademik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325178-imunna-vidpovid-pisla-covidvakcinacii-silnisa-niz-pisla-zahvoruvanna-akademik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325178-imunna-vidpovid-pisla-covidvakcinacii-silnisa-niz-pisla-zahvoruvanna-akademik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325178-imunna-vidpovid-pisla-covidvakcinacii-silnisa-niz-pisla-zahvoruvanna-akademik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325178-imunna-vidpovid-pisla-covidvakcinacii-silnisa-niz-pisla-zahvoruvanna-akademik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324998-vakcinovani-miksom-teper-mozut-otrimati-covidsertifikat-u-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324998-vakcinovani-miksom-teper-mozut-otrimati-covidsertifikat-u-dii.html


 

У Мукачеві виділили понад мільйон на 

акцію для вакцинованих, головний приз - 

авто 

В Мукачеві з бюджету міста виділили 1,2 млн 

грн на акцію для вакцинованих містян. 

Щеплені мукачівці можуть виграти автомобіль, 

велосипеди, електросамокати та телевізори.

 

 

Чи вакцинуватиме Україна дітей від ковіду? 

Схоже, що не зараз  

Хоча діти нині частіше хворіють, ніж раніше. 
Цієї осені «дитячих» госпіталізацій вже втричі 

більше, ніж навесні…

 

 

Нове дослідження показало 74% 

ефективності AstraZeneca 

За результатами нових клінічних випробувань 

у США, ефективність вакцини проти 

коронавірусу компанії AstraZeneca показала 
74% ефективності в запобіганні 

симптоматичних захворювань.

 

УКРАЇНА 

 

Разумков каже, що посаду голови ВР хоче 

обійняти Стефанчук 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду 

очільника парламенту. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3324856-u-mukacevi-vidilili-ponad-miljon-na-akciu-dla-vakcinovanih-golovnij-priz-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3324856-u-mukacevi-vidilili-ponad-miljon-na-akciu-dla-vakcinovanih-golovnij-priz-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3324856-u-mukacevi-vidilili-ponad-miljon-na-akciu-dla-vakcinovanih-golovnij-priz-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3324856-u-mukacevi-vidilili-ponad-miljon-na-akciu-dla-vakcinovanih-golovnij-priz-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324967-ci-vakcinuvatime-ukraina-ditej-vid-kovidu-shoze-so-ne-zaraz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3324967-ci-vakcinuvatime-ukraina-ditej-vid-kovidu-shoze-so-ne-zaraz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3324614-nove-doslidzenna-pokazalo-74-efektivnosti-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3324614-nove-doslidzenna-pokazalo-74-efektivnosti-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325007-razumkov-kaze-so-posadu-golovi-vr-hoce-obijnati-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325007-razumkov-kaze-so-posadu-golovi-vr-hoce-obijnati-stefancuk.html


 

Підписні листи про відкликання Разумкова 

вже готові – прессекретар ДОКУМЕНТ 

Підписні листи для збору підписів щодо 
відкликання Дмитра Разумкова з посади 

Голови Верховної Ради вже готові. Вони 

знаходяться в Апараті Верховної Ради. 

 

 

Точицький став заступником міністра 

закордонних справ 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 
повідомив, що Микола Точицький став його 

заступником. 

 

Кличко звільнив керівника Інституту 

Генплану Києва 

Київський міський голова Віталій Кличко 

звільнив керівника КО «Інститут Генплану м. 
Києва» Сергія Броневицького через 

затягування подачі проєкту Генплану на 

обговорення громадськості та розгляд 

Київрадою. 

 

У Міноборони спростували фейки з РФ, що 

«вистрілюють» перед початком призовної 

кампанії 

Фейки щодо строкової служби в ЗСУ 

регулярно поширюють в інтернеті громадяни, 
які піддались російським вкидам, а «призовна 

армія» - це одна з основних мішеней 

інформаційних атак РФ ще з 90-х років. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325009-pidpisni-listi-pro-vidklikanna-razumkova-vze-gotovi-pressekretar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325009-pidpisni-listi-pro-vidklikanna-razumkova-vze-gotovi-pressekretar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325155-tocickij-stav-zastupnikom-ministra-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3325155-tocickij-stav-zastupnikom-ministra-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3324753-klicko-zvilniv-kerivnika-institutu-genplanu-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3324753-klicko-zvilniv-kerivnika-institutu-genplanu-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325064-u-minoboroni-sprostuvali-fejki-z-rf-so-vistriluut-pered-pocatkom-prizovnoi-kampanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325064-u-minoboroni-sprostuvali-fejki-z-rf-so-vistriluut-pered-pocatkom-prizovnoi-kampanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325064-u-minoboroni-sprostuvali-fejki-z-rf-so-vistriluut-pered-pocatkom-prizovnoi-kampanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3325064-u-minoboroni-sprostuvali-fejki-z-rf-so-vistriluut-pered-pocatkom-prizovnoi-kampanii.html


 

У зоні ООС внаслідок прицільного обстрілу 

загинув український військовий 

Російські окупаційні війська станом на 11 
годину 30 вересня тричі порушили режим 

припинення вогню, один український 

військовик загинув.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Президент пропонує розробити програму 

щодо розвитку Одещини 

Президент Володимир Зеленський пропонує 
розробити окрему програму щодо безпеки та 

розвитку Одеської області. 

 

Вартість непрофільних активів 

Укрзалізниці на аукціонах зросла у 16 разів 

АТ "Укрзалізниця" 27 вересня провело перші 

аукціони з продажу непрофільних активів, за 
результатами яких вартість об'єктів в 

середньому зросла у 16,3 раза.  

 

 

АМКУ дозволив Нафтогазу набути 

контроль над Донецькоблгазом 

Антимонопольний комітет дозволив НАК 

«Нафтогаз України» набути контроль над ПАТ 

«Донецькоблгаз». Ідеться про одержання в 
управління акцій, що забезпечує перевищення 

50% голосів у вищому органі управління 

товариства. 
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З відходів за рік можна видобути мільярд 

кубометрів газу — міський голова 

Житомира 

З річного обсягу твердих побутових відходів 

можна видобути мільярд кубометрів газу.

 

 

Операції з нерухомістю давали найбільшу 

операційну рентабельність у I півріччі – 

Держстат 

Найбільшу збитковість декларували 

підприємства галузі розваг та відпочинку.

 

 

За півтора року на іноземні ринки вийшли 

137 українських компаній 

Упродовж півтора року за сприяння МЗС 

України та в межах виконання економічного 
пріоритету Стратегії зовнішньополітичної 

діяльності 137 українським компаніям вдалося 

вийти на іноземні ринки.

 

Уряд підтримав законопроєкт про цільову 

космічну програму на 2021-2025 роки 

Кабмін підтримав проєкт Закону України "Про 

затвердження Загальнодержавної цільової 

науково-технічної космічної програми України 

на 2021-2025 роки".
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Обшук і допит матері активіста Краснова у 

Сімферополі провели, щоб натиснути на 

нього - Денісова 

Незаконні обшук і допит у тимчасово 

окупованому Сімферополі матері українського 

добровольця і громадського активіста 

Станіслава Краснова здійснені з метою тиску 

на її сина. 

 

Кримські адвокати написали скарги на 

нестерпні умови в СІЗО Новочеркаська 

Кримські адвокати звернулися зі скаргою на 

нестерпні умови тримання своїх підзахисних, 
які утримуються в СІЗО-3 Новочеркаська 

(РФ). 

 

 

Український політв'язень Марченко 

захворів у російській колонії 

Український політв'язень у РФ Олександр 

Марченко кілька днів тому захворів у колонії. 

 

Український радіосигнал стає менш 

доступним для кримчан – правозахисники 
МОНІТОРИНГ 

Ситуація з поширенням українського 

радіосигналу на півночі окупованого Криму 

погіршилася за два останніх місяці.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Латвійську авіакомпанію зобов’язали 

сплатити Україні ₴150 тисяч боргу 

Господарський суд Київської області 
задовольнив позов прокуратури АР Крим і 

зобов’язав латвійську авіакомпанію Primera Air 

Nordic сплатити Україні  

 

 

Затриманому на Луганщині бойовику 

повідомили про підозру 

Учаснику незаконного збройного формування 

РФ, якого затримали 28 вересня у районі ООС 

у Луганській області, повідомили про підозру. 

 

Блокує розвиток інфраструктури: на 

орендатора землі біля аеропорту «Київ» 

подали до суду 

Солом’янська окружна прокуратура Києва у 

судовому порядку вимагає розірвати договір 
оренди земельної ділянки площею 5,2 га та 

вартістю понад 140 млн грн біля аеропорту 

«Київ».

 

 

CБУ викрила мільйонні розкрадання на 

ремонті доріг ФОТО 

CБУ викрила розкрадання мільйонів гривень 

на ремонті місцевих доріг у південних і 

центральних регіонах країни.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

У Болгарії усвідомлюють «прокремлівську» 

природу партій, замаскованих під 

«русофільство» - Віталій Москаленко, посол 

України в Республіці Болгарія ІНТЕРВ'Ю 

Болгарія є одним із ключових партнерів і 
традиційних друзів України на Балканах. 
Наші народи пов'язують давні історичні й 
культурні зв'язки. 

 

 

Прокуратура назвала ймовірну причину 

ДТП у Польщі, в якій загинули українці 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Ймовірною причиною ДТП поблизу польської 
Лодзі, в якій загинуло троє українців, було 

перевищення швидкості.

 

 

Ніцше. Штучний інтелект. Смартфон. 

Прем’єра РЕПОРТАЖ 

Емоції й враження після прем'єри філософської 

опери «Про що мовчить Заратустра», 

написаної з залученням штучного інтелекту

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Луческу пояснив причини розгромної 

поразки від «Баварії» 

На думку головного тренера «Динамо», з 

таким суперником не можна помилятися. 
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Вийшов музичний трейлер концептуального 

мистецького проєкту «Любов Вогняна» 
ВІДЕО 

Відбулася прем’єра музичного трейлера 
літературно-художнього проєкту "Любов 

Вогняна" - ілюстрованого поетичного 

"містичного козацько-самурайського 
бойовика", як його ідентифікує автор 

Володимир Драбчук. 

 

До 80-х роковин Бабиного Яру в Києві 

закладуть перші «камені спотикання» 

На вшанування 80-х роковин трагедії Бабиного 
Яру на вулицях Києва закладуть перші "камені 

спотикання". Всього у столиці буде 

встановлено 80 таких каменів. 

 

МОН оголосив конкурс на посаду 

президента Києво-Могилянської академії 

Міністерство освіти і науки оголошує конкурс 

на зайняття посади президента Національного 

університету «Києво-Могилянська академія».

 

 

В Ужгороді розгорнуть дводенний «Книга-

фест» 

В Ужгороді у п'ятницю, 1 жовтня, стартує 

традиційний фестиваль закарпатського 
книговидання “Книга-фест”, який триватиме 

протягом двох днів. 
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На Буковині на місці тюльпанового поля 

відкрили атракцію з гарбузами 

У селі Мамаївці Чернівецької області власники 
тюльпанового поля відкрили туристичну 

атракцію із 50 тоннами гарбузів. Відвідувачі 

гарбузового поля можуть сфотографуватися на 

різних локаціях та навіть пограти у боулінг 

гарбузами. 

 

Google назвала найпопулярніші серед 

українців природні парки та заповідники 
ВІДЕО 

Компанія Google склала топ-10 природних 
парків і заповідних зон на основі кількості 

пошукових запитів українців за дев’ять місяців 

2021 року.
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