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ТОП 

 

Разумкова відкликали з посади Голови ВР 

Народні депутати на пленарному засіданні в 
четвер, 7 жовтня, відкликали Дмитра 

Разумкова з посади Голови Верховної Ради.

 

Відкликання Разумкова: Арахамія 

здивований підтримкою фракції 

«Батьківщина» 

Підтримка парламентською фракцією 

"Батьківщина" відкликання Дмитра Разумкова 
з посади Голови Верховної Ради стала 

несподіванкою для голови фракції "Слуга 

народу" Давида Арахамії. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328756-razumkova-vidklikali-z-posadi-golovi-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328756-razumkova-vidklikali-z-posadi-golovi-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329125-vidklikanna-razumkova-arahamia-zdivovanij-pidtrimkou-frakcii-batkivsina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329125-vidklikanna-razumkova-arahamia-zdivovanij-pidtrimkou-frakcii-batkivsina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329125-vidklikanna-razumkova-arahamia-zdivovanij-pidtrimkou-frakcii-batkivsina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329125-vidklikanna-razumkova-arahamia-zdivovanij-pidtrimkou-frakcii-batkivsina.html


 

«Слуги» пропонують Стефанчука та 

Корнієнка на посади спікера та першого 

віцеспікера Ради 

Народні депутати від парламентської фракції 

"Слуга народу" делегують першого заступника 

Голови Верховної Ради Руслана Стефанчук та 

голову

 

 

В Укрексімбанку розповіли про кредит, 

яким цікавилися «Схеми» 

Укрексімбанк не виявив наявних кримінальних 

проваджень по компаніям-отримувачам 
кредиту у 60 млн дол. на придбання ТРЦ 

SkyMall.

 

В Україні затвердили перелік професій для 

обов'язкового щеплення проти коронавірусу 

Міністерство охорони здоров'я України своїм 

наказом затвердило перелік виробництв та 

організацій, представники яких підлягають 

обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

 

 

Чоловіку, який надіслав фейкове 

повідомлення про замах на Президента, 

дали три роки 

Івано-Франківський міський суд призначив 3 
роки позбавлення волі чоловіку, який надіслав 

повідомлення про підготовку замаху на 

Президента України. Неправдиву інформацію 

підсудний поширив із мобільного своєї мами.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328879-slugi-proponuut-stefancuka-ta-kornienka-na-posadi-spikera-ta-persogo-vicespikera-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328879-slugi-proponuut-stefancuka-ta-kornienka-na-posadi-spikera-ta-persogo-vicespikera-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328879-slugi-proponuut-stefancuka-ta-kornienka-na-posadi-spikera-ta-persogo-vicespikera-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328879-slugi-proponuut-stefancuka-ta-kornienka-na-posadi-spikera-ta-persogo-vicespikera-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329155-ukreksimbank-ne-viaviv-porusen-u-vidaci-kreditu-na-pridbanna-trc-skymall.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329155-ukreksimbank-ne-viaviv-porusen-u-vidaci-kreditu-na-pridbanna-trc-skymall.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329212-obovazkove-seplenna-proti-koronavirusu-moz-zatverdilo-perelik-profesij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329212-obovazkove-seplenna-proti-koronavirusu-moz-zatverdilo-perelik-profesij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329165-coloviku-akij-nadislav-fejkove-povidomlenna-pro-zamah-na-prezidenta-dali-tri-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329165-coloviku-akij-nadislav-fejkove-povidomlenna-pro-zamah-na-prezidenta-dali-tri-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329165-coloviku-akij-nadislav-fejkove-povidomlenna-pro-zamah-na-prezidenta-dali-tri-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329165-coloviku-akij-nadislav-fejkove-povidomlenna-pro-zamah-na-prezidenta-dali-tri-roki.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

На наступному саміті НАТО підтвердить 

підтримку України й Грузії – Столтенберг 

На наступному саміті НАТО, який має 
відбутися у 2022 році у Мадриді, лідери країн-

учасниць Альянсу висловлять подальшу 

підтримку найближчим 

 

 

Кулеба обговорив із главою МЗС Туреччини 

безпеку в Чорному морі ФОТО 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини 
Мевлютом Чавушоглу підготовку 10-го 

засідання Стратегічної ради 

 

Україна і Туреччина зустрінуться у форматі 

«квадрига» до кінця цього року – Кулеба 

Україна і Туреччина проведуть зустріч у 

форматі «квадрига» до кінця 2021 року. 

 

Зеленський звільнив посла України в 

Австралії 

Президент Володимир Зеленський звільнив 
Миколу Кулініча з посади посла України в 

Австралії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329217-na-nastupnomu-samiti-nato-pidtverdit-pidtrimku-ukraini-j-gruzii-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329217-na-nastupnomu-samiti-nato-pidtverdit-pidtrimku-ukraini-j-gruzii-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329181-kuleba-obgovoriv-iz-glavou-mzs-tureccini-bezpeku-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329181-kuleba-obgovoriv-iz-glavou-mzs-tureccini-bezpeku-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329179-ukraina-i-tureccina-zustrinutsa-u-formati-kvadriga-do-kinca-cogo-roku-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329179-ukraina-i-tureccina-zustrinutsa-u-formati-kvadriga-do-kinca-cogo-roku-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328922-zelenskij-zvilniv-posla-ukraini-v-avstralii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328922-zelenskij-zvilniv-posla-ukraini-v-avstralii.html


 

Посол Японії Кураі завершив дипмісію в 

Україні 

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в 
Україні Такаші Кураі завершив свою 

дипломатичну місію.

 

 

Спецслужби РФ намагалися зірвати 

евакуацію українців з Афганістану – 

розвідка 

Спецслужби Роійської Федерації намагалися 

завадити евакуації громадян України з 

Афганістану.

 

КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ: у «помаранчевій» зоні карантину - 12 

областей ТАБЛИЦЯ 

Станом на 7 жовтня до помаранчевої  зони 

епідемічної небезпеки віднесено 12 регіонів. 

 

Джапарова зустрілася з очільником ВООЗ 

— про що говорили 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

України Еміне Джапарова провела зустріч з 

Генеральним директором Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедросом 

Гебреєсусом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328817-posol-aponii-kurai-zaversiv-dipmisiu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328817-posol-aponii-kurai-zaversiv-dipmisiu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328900-specsluzbi-rf-namagalisa-zirvati-evakuaciu-ukrainciv-z-afganistanu-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328900-specsluzbi-rf-namagalisa-zirvati-evakuaciu-ukrainciv-z-afganistanu-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328900-specsluzbi-rf-namagalisa-zirvati-evakuaciu-ukrainciv-z-afganistanu-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328900-specsluzbi-rf-namagalisa-zirvati-evakuaciu-ukrainciv-z-afganistanu-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328725-moz-u-pomarancevij-zoni-karantinu-12-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328725-moz-u-pomarancevij-zoni-karantinu-12-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328877-dzaparova-zustrilasa-z-ocilnikom-vooz-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328877-dzaparova-zustrilasa-z-ocilnikom-vooz-pro-so-govorili.html


 

Жовті COVID-сертифікати у «Дії» відтепер 

доступні для всіх користувачів смартфонів 
ВІДЕО 

“Жовті” внутрішні COVID-сертифікати стали 
доступними для користувачів iOS та Android у 

застосунку "Дія".

 

 

Понад 5,9 мільйона українців повністю 

імунізовані від COVID-19 

Протягом 6 жовтня в Україні було зроблено 

122 298 щеплень проти COVID-19.

  

 

В Україні майже 96% випадків COVID-19 

зареєстровані у невакцинованих - Ляшко 

В Україні у вересні 95,7% випадків COVID-19 

були зареєстровані у невакцинованих.

УКРАЇНА 

 

Корнієнко залишиться главою партії «СН» і 

у разі призначення першим віцеспікером 

Ради 

Голова партії «Слуга народу» Олександр 
Корнієнко продовжить очолювати політсилу в 

разі, якщо його призначать першим 

заступником Голови Верховної Ради. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328935-zovti-covidsertifikati-u-dii-vidteper-dostupni-dla-vsih-koristuvaciv-smartfoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328935-zovti-covidsertifikati-u-dii-vidteper-dostupni-dla-vsih-koristuvaciv-smartfoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328935-zovti-covidsertifikati-u-dii-vidteper-dostupni-dla-vsih-koristuvaciv-smartfoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328935-zovti-covidsertifikati-u-dii-vidteper-dostupni-dla-vsih-koristuvaciv-smartfoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328743-ponad-59-miljona-ukrainciv-povnistu-imunizovani-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328743-ponad-59-miljona-ukrainciv-povnistu-imunizovani-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328963-v-ukraini-majze-96-vipadkiv-covid19-zareestrovani-u-nevakcinovanih-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328963-v-ukraini-majze-96-vipadkiv-covid19-zareestrovani-u-nevakcinovanih-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329119-kornienko-zalisitsa-glavou-partii-sn-i-u-razi-priznacenna-persim-vicespikerom-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329119-kornienko-zalisitsa-glavou-partii-sn-i-u-razi-priznacenna-persim-vicespikerom-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329119-kornienko-zalisitsa-glavou-partii-sn-i-u-razi-priznacenna-persim-vicespikerom-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329119-kornienko-zalisitsa-glavou-partii-sn-i-u-razi-priznacenna-persim-vicespikerom-radi.html


 

Арахамія анонсував «окремі розмови» зі 

«слугами», які не підтримали відставку 

Разумкова 

У «Слузі народу» будуть окремо спілкуватися 

з членами фракції, які не підтримали 

відкликання Дмитра Разумкова з посади 

Голови Верховної Ради.

 

 

«Слуга народу» поки не розглядає питання 

позбавлення Разумкова мандату – Арахамія 

Народні депутати від парламентської фракції 

"Слуга народу" наразі не розглядають питання 

позбавлення депутатського мандату Дмитра 
Разумкова, якого 7 жовтня відкликано з посади 

Голови Верховної Ради.

 

 

«Слуги» планують з’їзд партії на середину 

листопада 

«Слуга народу» проведе з‘їзд партії всередині 

листопада цього року.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Торговий баланс України і Туреччини 

перевищив доковідний рівень — Чавушоглу 

Торговий баланс України і Туреччини 

перевищив доковідний рівень. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329158-arahamia-anonsuvav-okremi-rozmovi-zi-slugami-aki-ne-pidtrimali-vidstavku-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329158-arahamia-anonsuvav-okremi-rozmovi-zi-slugami-aki-ne-pidtrimali-vidstavku-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329158-arahamia-anonsuvav-okremi-rozmovi-zi-slugami-aki-ne-pidtrimali-vidstavku-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329158-arahamia-anonsuvav-okremi-rozmovi-zi-slugami-aki-ne-pidtrimali-vidstavku-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329168-sluga-narodu-poki-ne-rozgladae-pitanna-pozbavlenna-razumkova-mandatu-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329168-sluga-narodu-poki-ne-rozgladae-pitanna-pozbavlenna-razumkova-mandatu-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329190-slugi-planuut-zizd-partii-na-seredinu-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329190-slugi-planuut-zizd-partii-na-seredinu-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329202-torgovij-balans-ukraini-i-tureccini-perevisiv-dokovidnij-riven-cavusoglu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329202-torgovij-balans-ukraini-i-tureccini-perevisiv-dokovidnij-riven-cavusoglu.html


 

В Україні почали відбирати газ із підземних 

сховищ 

Через похолодання збільшилося споживання 
газу в приватних будинках, тому розпочався 

його відбір із підземних сховищ газу (ПСГ).

 

 

Товарообіг між Україною та Грузією зріс на 

30% - Шмигаль 

Зростання товарообігу між Україною та 

Грузією на 30% за пів року свідчить про 

дружні взаємини. 

 

 

НБУ зобов'язав небанківські фінустанови 

вказувати в рекламі умови та повну 

вартість кредитів 

Національний банк затвердив вимоги до 

розкриття небанківськими фінансовими 
установами повної інформації про послугу 

споживчого кредитування та повну вартість 

кредиту для споживача. 

 

Шмигаль прогнозує зростання ВВП України 

на 4% за підсумками року 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 

заявив, що Україна очікує зростання ВВП на 

4% цього року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329225-v-ukraini-pocali-vidbirati-gaz-iz-pidzemnih-shovis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329225-v-ukraini-pocali-vidbirati-gaz-iz-pidzemnih-shovis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329237-tovaroobig-miz-ukrainou-ta-gruzieu-zris-na-30-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329237-tovaroobig-miz-ukrainou-ta-gruzieu-zris-na-30-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329321-nbu-zobovazav-nebankivski-finustanovi-vkazuvati-v-reklami-umovi-ta-povnu-vartist-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329321-nbu-zobovazav-nebankivski-finustanovi-vkazuvati-v-reklami-umovi-ta-povnu-vartist-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329321-nbu-zobovazav-nebankivski-finustanovi-vkazuvati-v-reklami-umovi-ta-povnu-vartist-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329321-nbu-zobovazav-nebankivski-finustanovi-vkazuvati-v-reklami-umovi-ta-povnu-vartist-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328815-smigal-prognozue-zrostanna-vvp-ukraini-na-4-za-pidsumkami-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328815-smigal-prognozue-zrostanna-vvp-ukraini-na-4-za-pidsumkami-roku.html


 

Кулеба: Усунули всі перешкоди для 

виробництва безпілотників Bayraktar в 

Україні 

В Україні усунуто всі перешкоди для 

виробництва турецьких ударних безпілотних 

літальних апаратів Bayraktar TB2.

 

Малий, середній бізнес та «зелені» проєкти є 

пріоритетами діяльності ЄБРР в Україні 

Розвиток сектору малого й середнього бізнесу 

(МСБ) та перехід до нової «зеленої» економіки 

є стратегічними пріоритетами роботи 
Європейського банку реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) в Україні. 

 

 

Перший земельний сезон у системі ProZorro 

проведуть в листопаді 

У державній електронній торговій 

системі ProZorro.Продажі оголошений перший 

аукціон з оренди комунальної землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

Нафтогаз планує модернізувати 

Миколаївську ТЕЦ 

«Нафтогаз України» у 2022 році планує 
модернізувати Миколаївську ТЕЦ разом з 

місцевою владою. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329219-kuleba-usunuli-vsi-pereskodi-dla-virobnictva-bezpilotnikiv-bayraktar-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329219-kuleba-usunuli-vsi-pereskodi-dla-virobnictva-bezpilotnikiv-bayraktar-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329219-kuleba-usunuli-vsi-pereskodi-dla-virobnictva-bezpilotnikiv-bayraktar-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329219-kuleba-usunuli-vsi-pereskodi-dla-virobnictva-bezpilotnikiv-bayraktar-v-ukraini.html
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Вантажообіг морських портів з початку 

року скоротився на 11% 

За оперативними даними, за підсумками 9 
місяців цього року портові оператори у 

морських портах України обробили 106,13 млн 

тонн вантажів

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Напад на журналістів: двом посадовцям 

Укрексімбанку вручили повідомлення про 

підозру ФОТО 

Двом посадовцям Укрексімбанку - фігурантам 

справи про перешкоджання роботі журналістів 

програми «Схеми» - вручили повідомлення про 

підозру.

  

 

Українські прикордонники розслідують 

обставини виїзду Саакашвілі 

Державна прикордонна служба проводить 
службову перевірку факту перетину кордону 

України експрезидентом Грузії Міхеілом 

Саакашвілі. 

 

 

Привласнення «Межигір’я»: суд заочно 

арештував Януковича 

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний 

захід експрезиденту Віктору Януковичу у 
вигляді арешту у справі про заволодіння 

резиденцією «Межигір'я».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329303-vantazoobig-morskih-portiv-z-pocatku-roku-skorotivsa-na-11.html
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Справа Тупицького: Верховний Суд почне 

розгляд апеляції Президента 17 листопада 

Велика палата Верховного Суду 17 листопада 
розпочне розгляд апеляційної скарги 

Президента Володимира Зеленського на 

рішення про визнання 

 

Вбивство бізнесмена у Черкасах: 

опублікували фото ймовірного 

координатора 

Поліція опублікувала фото ймовірного 
координатора вбивства бізнесмена Михайла 

Козлова в Черкасах та просить допомогти 

встановити особу цієї людини. 

 

У Харкові і Києві накрили два колцентри, 

які надурили громадян США на $7,5 

мільйона ФОТО 

В Україні викрили два шахрайських call-
центри, організатори яких ошукали громадян 

США на 7,5 млн доларів.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

США продовжують надавати військову 

підтримку українським Збройним силам - 

Бен Годжес, екскомандувач військ США в 

Європі ІНТЕРВ'Ю 

У новому випуску програми «Рада 
нацбезпеки» Тетяна Попова обговорила з 

генералом Беном Годжесом – екс-

командувачем військами США в Європі 

домовленість між Україною та США відносно  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329292-sprava-tupickogo-verhovnij-sud-pocne-rozglad-apelacii-prezidenta-17-listopada.html
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(Не)дешеве обслуговування криголама, або 

На халяву науки не буває 

На тлі повідомлень про входження James Clark 
Ross в Одесу, українці взялися сперечатися про 

вартість його експлуатації. І дарма… 

 

69-річчя Путіна і 69-річчя Брежнєва - 

зв'язок часів і застоїв 

Історичні паралелі допомагають краще 

зрозуміти сучасність

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Дружини президентів України та 

Німеччини відвідали Софію Київську ФОТО 

Дружина Президента України і дружина 

Президента ФРН Ельке Бюденбендер відвідали 

у столиці заповідник «Софія Київська». 

 

Київрада затвердила програму розвитку 

туризму до 2024 року 

Депутати Київради затвердили міську цільову 
програму розвитку туризму в Києві на 2022-

2024 роки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328608-nedeseve-obslugovuvanna-krigolama-abo-na-halavu-nauki-ne-buvae.html
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Україна є туристичним партнером №1 для 

Єгипту — гендиректор Ради сприяння 

туризму 

Після пандемії COVID-19 Україна стала 

партнером №1 у сфері туризму для Єгипту. 

 

 

СБУ закликають заборонити в'їзд для 

Басти, Йолки та Ірини Круг 

Кримськотатарський ресурсний центр 
звернувся до голови Служби безпеки України 

Івана Баканова з листом, в якому закликав 

розглянути можливість

 

У Києві створюють систему перехоплюючих 

паркінгів – Кличко ВІДЕО 

У Києві створюють систему перехоплюючих 
паркінгів, наразі триває робота над першою 

чергою – з 12 паркінгів на майже 3,5 тисячі 

авто, п'ять із цих паркінгів уже працюють. 

 

Допоможи собі: щоби добре спати, треба 

правильно їсти ІНФОГРАФІКА 

 

Cон – основа здорового життя, а недосипання 

може призвести до набору ваги, проблем з 

серцем і навіть депресії.
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Робототехніка VS «зависання» у соцмережах 

Чи зможе навчання ІТ перемогти постійне 

«зависання» вашої дитини в соцмережах? 

 

КДК оштрафував «Динамо» на 200 000 грн 

за неналежну організацію матчу з «Вересом» 

Фанати киян виставили провокаційний банер 

під час зустрічі. 

 

Нацопера анонсувала «Казки Гофмана» і 

фестиваль Ballet UA у жовтні 

У жовтневій афіші Національної опери 

України, крім цікавого та різноманітного 

поточного репертуару, заявлені дві грандіозні 

події. 

 

Чернігівський мандрівник пішки перетнув 

Україну зі заходу на схід ФОТО 

Відомий чернігівський мандрівник, журналіст і 

письменник Олександр Волощук пішки 

перетнув Україну зі заходу на схід, подолавши 

за два місяці 1800 км.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3328931-robototehnika-vs-zavisanna-u-socmerezah.html
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Кизиловий сад в Запорізькій області 

визнали рекордом України 

Найбільший кизиловий сад, вирощений в 
Запорізькій області за органічною технологією, 

увійде до Національного Реєстру Рекордів. 

Його буде зафіксовано 9 жовтня.
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