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ТОП 

 

Зеленський призначив керівника ДУСі 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Сергія Борзова керівником 

Державного управління справами.

 

 

Окупанти не пускають українських саперів 

на інший бік мосту у Станиці 

Бойовики ОРЛО не пускають саперів 

Державної служби з надзвичайних ситуацій на 

інший бік зруйнованого мосту в Станиці 

Луганській для розмінування прилеглої 

території.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752159-zelenskij-priznaciv-kerivnika-dusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752159-zelenskij-priznaciv-kerivnika-dusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2752516-okupanti-ne-puskaut-ukrainskih-saperiv-na-insij-bik-mostu-u-stanici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2752516-okupanti-ne-puskaut-ukrainskih-saperiv-na-insij-bik-mostu-u-stanici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2752516-okupanti-ne-puskaut-ukrainskih-saperiv-na-insij-bik-mostu-u-stanici.html


 

ЦВК визнала обраними вже 136 народних 

депутатів 

Центральна виборча комісія встановила 

результати позачергових парламентських 

виборів ще у двох окружних виборчих округах 

і визнала обраними ще двох народних 

депутатів. Наразі визнано обраними 136 

народних депутатів.

 

 

Коболєв: Купуватимемо газ там, де вигідно 

Голова правління НАК "Нафтогаз України" 

Андрій Коболєв не виключає, що Україна 

купувати російський газ, але за умови 

адекватної ціни.

 

 

Європейська федерація журналістів 

засудила напад на пресцентр Укрінформу 

Європейська федерація журналістів (EFJ) 

висловила занепокоєння нападом на пресцентр 

Укрінформу, назвавши його "кричущим 

порушенням свободи вираження поглядів та 

свободи преси". 

 

 

У Києві відкрили ―зірки‖ на честь Кузьми 

Скрябіна та гурту ―Друга Ріка‖ ФОТО 

"Зірку" пам’яті на честь українського 

музиканта та композитора Кузьми Скрябіна та 

“зірку” на честь українського рок-гурту “Друга 

Ріка” відкрили 1 серпня 2019 року на “Площі 

зірок” біля ТРЦ “Gulliver” у Києві.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2752165-cvk-viznala-obranimi-vze-136-narodnih-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2752165-cvk-viznala-obranimi-vze-136-narodnih-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2752165-cvk-viznala-obranimi-vze-136-narodnih-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752376-kobolev-kupuvatimemo-gaz-tam-de-vigidno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752376-kobolev-kupuvatimemo-gaz-tam-de-vigidno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752489-evropejska-federacia-zurnalistiv-zasudila-napad-na-prescentr-ukrinformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752489-evropejska-federacia-zurnalistiv-zasudila-napad-na-prescentr-ukrinformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752489-evropejska-federacia-zurnalistiv-zasudila-napad-na-prescentr-ukrinformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2752306-u-kievi-vidkrili-zirki-na-cest-kuzmi-skrabina-ta-gurtu-druga-rika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2752306-u-kievi-vidkrili-zirki-na-cest-kuzmi-skrabina-ta-gurtu-druga-rika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2752306-u-kievi-vidkrili-zirki-na-cest-kuzmi-skrabina-ta-gurtu-druga-rika.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський - другий після Путіна за 

згадуваннями у російській пресі 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Президент Володимир Зеленський вийшов на 

друге місце в рейтингу політичних персон за 

кількістю згадувань у російській пресі.

 

 

ЄС профінансує 22 українські наукові 

проекти на €750 тисяч 

За напрямом Жан Моне програми 

Європейського Союзу Еразмус+ цього року 

перемогли 22 українські проєкти. Їх виконавці 

отримають фінансування на загальну суму 

майже 750 тисяч євро.

 

 

Зеленський поговорив із переобраним 

прем’єром Індії 

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-

міністр Республіки Індія Нарендра Моді у 

телефонній розмові домовилися про обмін 

візитами найближчим часом.

 

Кличко розповів, про що говорив із 

Джуліані 

Мер Києва Віталій Кличко обговорив з 

адвокатом президента США Дональда Трампа і 

колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом 

Джуліані нинішню ситуацію з місцевим 

самоврядуванням у Києві.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752520-zelenskij-drugij-pisla-putina-za-zgaduvannami-u-rosijskij-presi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752520-zelenskij-drugij-pisla-putina-za-zgaduvannami-u-rosijskij-presi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752520-zelenskij-drugij-pisla-putina-za-zgaduvannami-u-rosijskij-presi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752520-zelenskij-drugij-pisla-putina-za-zgaduvannami-u-rosijskij-presi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752309-es-profinansue-22-ukrainski-naukovi-proekti-na-750-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752309-es-profinansue-22-ukrainski-naukovi-proekti-na-750-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752309-es-profinansue-22-ukrainski-naukovi-proekti-na-750-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752419-zelenskij-pogovoriv-iz-pereobranim-premerom-indii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752419-zelenskij-pogovoriv-iz-pereobranim-premerom-indii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752419-zelenskij-pogovoriv-iz-pereobranim-premerom-indii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2752304-klicko-rozpoviv-pro-so-govoriv-iz-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2752304-klicko-rozpoviv-pro-so-govoriv-iz-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2752304-klicko-rozpoviv-pro-so-govoriv-iz-dzuliani.html


 

Шрі-Ланка скасувала оплату за візи для 

українців 

З 1 серпня уряд Шрі-Ланки скасував оплату за 

візу для громадян 48 країн, серед них і для 

українців.

 

 

Посол Британії подякувала українцям за 

чотири яскравих роки 

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої 

Британії в Україні Джудіт Гоф завершує свою 

чотирирічну дипломатичну місію в країні і 

записала у зв’язку з цим прощальне відео.

УКРАЇНА 

 

Зеленський звільнив керівника СБУ в 

Запорізькій області 

Президент України Володимир Зеленський 

звільнив Олександра Хілька з посади 

начальника Управління Служби безпеки 

України в Запорізькій області.

 

 

Кличко каже, що приймає рішення без 

―смотрящих‖ 

Мер столиці Віталій Кличко заявляє, що 

нинішня політична боротьба за Київ може 

негативно вплинути на усі проведені у місті 

реформи.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2752484-srilanka-skasuvala-oplatu-za-vizi-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2752484-srilanka-skasuvala-oplatu-za-vizi-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2752484-srilanka-skasuvala-oplatu-za-vizi-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752300-posol-britanii-podakuvala-ukraincam-za-cotiri-askravih-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752300-posol-britanii-podakuvala-ukraincam-za-cotiri-askravih-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752300-posol-britanii-podakuvala-ukraincam-za-cotiri-askravih-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2752302-zelenskij-zvilniv-kerivnika-sbu-v-zaporizkij-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2752302-zelenskij-zvilniv-kerivnika-sbu-v-zaporizkij-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2752302-zelenskij-zvilniv-kerivnika-sbu-v-zaporizkij-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2752162-klicko-kaze-so-prijmae-risenna-bez-smotrasih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2752162-klicko-kaze-so-prijmae-risenna-bez-smotrasih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2752162-klicko-kaze-so-prijmae-risenna-bez-smotrasih.html


 

Скасування ―земельного‖ мораторію: чи 

вистачить ―політичної волі‖ владі 

За висновками фахівців, формування ринку 

триватиме 5-6 років. Головна проблема: ніхто 

не знає, скільки землі насправді обробляють в 

Україні.

 

 

Пинзеник розповів про свою лекцію для 

―слуг народу‖ 

Народний депутат кількох скликань, колишній 

міністр фінансів Віктор Пинзеник, який 

напередодні прочитав лекцію в рамках 

освітнього проекту для новообраних 

парламентаріїв від партії "Слуга народу", 

побачив у більшості з них "прагнення 

пізнання".

 

 

Портнов ще в 2012-му розповідав про 

«юридичний тролінг» АНАЛІТИКА 

На цьому й базуються його заяви до ГПУ, ДБР 

і НАБУ, а фактично - збиткування з почуттів 

мільйонів. Між тим, СБУ «розбирається» з ним 

самим. Що ще тут можливе? 

 

 

Верланов повідомив, коли запрацює 

Державна податкова служба 

Державна податкова служба (ДПС) запрацює 

після того, як до відомства буде переведено 

третину персоналу Державної фіскальної 

служби (ДФС).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752486-skasuvanna-zemelnogo-moratoriu-ci-vistacit-politicnoi-voli-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752486-skasuvanna-zemelnogo-moratoriu-ci-vistacit-politicnoi-voli-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752486-skasuvanna-zemelnogo-moratoriu-ci-vistacit-politicnoi-voli-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752169-pinzenik-rozpoviv-pro-svou-lekciu-dla-slug-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752169-pinzenik-rozpoviv-pro-svou-lekciu-dla-slug-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752169-pinzenik-rozpoviv-pro-svou-lekciu-dla-slug-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752339-portnov-se-v-2012mu-rozpovidav-pro-uridicnij-troling.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752339-portnov-se-v-2012mu-rozpovidav-pro-uridicnij-troling.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752339-portnov-se-v-2012mu-rozpovidav-pro-uridicnij-troling.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752081-verlanov-povidomiv-koli-zapracue-derzavna-podatkova-sluzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752081-verlanov-povidomiv-koli-zapracue-derzavna-podatkova-sluzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752081-verlanov-povidomiv-koli-zapracue-derzavna-podatkova-sluzba.html


 

Телеканал "боротьби за уми" має стати 

спільним проєктом приватних медіа та 

держави - Потураєв 

Російськомовний телеканал для "боротьби за 

уми" має стати спільним проєктом приватних 

медіа, держави, Суспільного мовника та 

громадянських журналістів. 

 

Порошенко: Коли наші почали виходити з 

Дебальцевого, Семенченко "злив" у ФБ 

маршрут 

Протокол про припинення вогню на Донбасі з 

5 вересня 2014 року був підписаний у Мінську 

після того, як це питання було вирішено на 

саміті НАТО в Уельсі.

 

 

Фаєри і напис біля входу: під СБУ пройшла 

акція "Хто замовив Гандзюк?" 

У Києві під управлінням Служби безпеки 

України пройшла акція руху "Хто замовив 

Катю Гандзюк?".

 

БЕЗПЕКА 

 

Майже 600 патрулів Нацгвардії вийшли на 

чергування по всій країні 

На чергування по всій території України 

заступили 593 патрулі Нацгвардії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752508-telekanal-borotbi-za-umi-mae-stati-spilnim-proektom-privatnih-media-ta-derzavi-poturaev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752508-telekanal-borotbi-za-umi-mae-stati-spilnim-proektom-privatnih-media-ta-derzavi-poturaev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752508-telekanal-borotbi-za-umi-mae-stati-spilnim-proektom-privatnih-media-ta-derzavi-poturaev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752508-telekanal-borotbi-za-umi-mae-stati-spilnim-proektom-privatnih-media-ta-derzavi-poturaev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752053-pidpisanna-persogo-minska-virisuvalosa-na-samiti-nato-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752053-pidpisanna-persogo-minska-virisuvalosa-na-samiti-nato-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752053-pidpisanna-persogo-minska-virisuvalosa-na-samiti-nato-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752053-pidpisanna-persogo-minska-virisuvalosa-na-samiti-nato-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752531-faeri-i-napis-bila-vhodu-pid-sbu-projsla-akcia-hto-zamoviv-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752531-faeri-i-napis-bila-vhodu-pid-sbu-projsla-akcia-hto-zamoviv-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752531-faeri-i-napis-bila-vhodu-pid-sbu-projsla-akcia-hto-zamoviv-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2752183-majze-600-patruliv-nacgvardii-vijsli-na-cerguvanna-po-vsij-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2752183-majze-600-patruliv-nacgvardii-vijsli-na-cerguvanna-po-vsij-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2752183-majze-600-patruliv-nacgvardii-vijsli-na-cerguvanna-po-vsij-kraini.html


 

ОБСЄ зафіксувала потяг і автоколони РФ 

на окупованому Донбасі 

Постійне представництво України при 

міжнародних організаціях у Відні опублікувала 

фотографії з безпілотника СММ ОБСЄ, як 

Росія здійснює вночі незаконні поставки на 

окуповані території України та з них – до РФ.

 

InformNapalm показав, як комплекс 

радіорозвідки РФ ―гарцює‖ по Макіївці 

Волонтери міжнародної розвідувальної 

спільноти InformNapalm отримали у своє 

розпорядження відеодокази присутності 

сучасного російського комплексу 

радіорозвідки «Торн» на окупованому Донбасі.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Волкер не бачить жодних ознак того, що РФ 

планує звільнити українських моряків 

Спеціальний представник Держдепу США у 

справах України Курт Волкер заявив, що Росія 

не подавала жодних ознак того, що вона 

планує звільнити захоплених в районі 

Керченської протоки українських моряків.

 

 

Голодування і відмова від ліків: Бекіров 

написав заяву на випадок етапування 

Едем Бекіров, заарештований в окупованому 

Криму за сфабрикованими звинуваченнями, 

офіційно заявив про голодування і відмову 

приймати ліки у разі спроби його етапування в 

Красноперекопськ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2752525-misia-ukraini-pri-obse-zafiksuvala-potag-i-avtokoloni-rf-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2752525-misia-ukraini-pri-obse-zafiksuvala-potag-i-avtokoloni-rf-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2752525-misia-ukraini-pri-obse-zafiksuvala-potag-i-avtokoloni-rf-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2752055-informnapalm-pokazav-ak-kompleks-radiorozvidki-rf-garcue-po-makiivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2752055-informnapalm-pokazav-ak-kompleks-radiorozvidki-rf-garcue-po-makiivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2752055-informnapalm-pokazav-ak-kompleks-radiorozvidki-rf-garcue-po-makiivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2752423-volker-ne-bacit-zodnih-oznak-togo-so-rf-planue-zvilniti-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2752423-volker-ne-bacit-zodnih-oznak-togo-so-rf-planue-zvilniti-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2752423-volker-ne-bacit-zodnih-oznak-togo-so-rf-planue-zvilniti-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2752011-goloduvanna-i-vidmova-vid-likiv-bekirov-napisav-zaavu-na-vipadok-etapuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2752011-goloduvanna-i-vidmova-vid-likiv-bekirov-napisav-zaavu-na-vipadok-etapuvanna.html
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Утримувати українських моряків для Росії 

"дуже токсично" — адвокат 

Якщо Росія не звільнить захоплених ФСБ Росії 

біля берегів Криму в листопаді 2018 року 

українських моряків, то її очікують "жорсткі 

санкції".

ЕКОНОМІКА 

 

Україна в п'ятірці країн, які встановили 

найбільшу кількість вітроелектростанцій 

Україна посіла п'яте місце у рейтингу країн, які 

встановили найбільшу кількість 

вітроелектростанцій на суші за першу 

половину 2019 року.

 

 

Фонд гарантування продав перший мегапул 

банківських активів 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

продав перший мегапул з невикуплених раніше 

активів десяти банків за 91,96 млн грн.

 

 

Понад 3 млн українців працює за кордоном 

на постійній основі - Мінсоцполітики 

Близько 3,2 мільйона українців працює за 

кордоном на постійній основі.
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Зарплатний борг українським шахтарям 

"перевалив" за мільярд - Волинець 

Заборгованість із заробітної плати шахтарям в 

Україні складає понад 1 млрд грн, блокується 

робота декількох шахт, гірники налаштовані на 

протестні акції.

 

 

Імпорт агропродукції в Україну збільшився 

на 7,5% — експерти 

За перше півріччі 2019 року до України 

імпортували аграрної продукції на 2,8 млрд 

доларів, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний 

період минулого року.

 

 

Система ProZorro за три роки зекономила 

державі 86 мільярдів 

За три роки існування система електронних 

закупівель ProZorro зекономила державі 86 

млрд грн.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Кличко звернувся до НАБУ через заяви 

Богдана 

Мер Києва Віталій Кличко звернувся в 

Національне антикорупційне бюро України з 

приводу заяви керівника Офісу Президента 

Андрія Богдана.
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Прокуратура Криму взялася за суддів ВС, 

які скасували постанову Ради 

Прокуратура АР Крим порушила кримінальну 

справу відносно суддів Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного 

суду за скасування постанови парламенту про 

звільнення Валерія Чорнобука за порушення 

присяги.

 

 

НАБУ прийшло з обшуками в Украерорух 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро проводять обшуки у приміщенні ДП 

«Украерорух» та за місцем проживання його 

службових осіб.

 

 

ГПУ завершила слідство у справі Ющенка 

про ―Межигір’я‖ 

Управління спеціальних розслідувань 

Генпрокуратури завершило слідство щодо 

експрезидента Віктора Ющенка у справі 

виведення з державної власності резиденції 

“Межигір’я”.

 

 

Нацрада перевірить п’ять регіональних 

компаній із логотипом "112 Україна" 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення призначила позапланові 

перевірки п’ятьом цифровим регіональним 

компаніям, що мовлять із логотипом "112 

Україна".
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Табличка ―вулиця Гандзюк‖ зникла із 

будівлі Нацполіції Херсонщини 

У Херсоні зі стіни будівлі ГУ Нацполіції 

області зникла табличка «вулиця Катерини 

Гандзюк, 4».

 

 

Українці в Італії попереджають про 

шахраїв, які збирають кошти «на підтримку 

Марківа» 

Українські активісти в Італії попереджають 

про шахраїв, які у Facebook збирають кошти 

нібито на організацію акцій на підтримку 

несправедливо засудженого нацгвардійця 

Віталія Марківа.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Убитих ховали в чотири шари. Нові докази 

червоного терору 

Шукаючи загиблих у Другій світовій, знайшли 

масові поховання українців – жертв 

більшовицьких продзагонів

 

 

Особи, які конфіденційно співпрацюють з 

розвідкою, мають отримати статус учасника 

бойових дій - Катерина Сляднєва, заступник 

голови Служби зовнішньої розвідки 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Тиждень тому президент призначив заступником голови 
Служби зовнішньої розвідки 33-річну Катерину 
Сляднєву. Вона стала першою жінкою у керівництві 
українських спецслужб.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Уряд створив Український інститут 

розвитку освіти 

Кабінет міністрів затвердив розпорядження 

про створення Українського інституту 

розвитку освіти, що працюватиме над 

реформою загальної середньої освіти.

 

Супрун радить майбутнім депутатам мати 

"здорову впертість" 

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун 

порадила народним депутатам Верховної Ради 

ІХ скликання уникати популізму і не дозволяти 

маніпулювати собою.

 

В Україні зробили перший крок до 

реєстрації зазначення "Херсонський кавун" 

На Херсонщині зареєстрували громадську 

спілку "Асоціація виробників Херсонського 

кавуна".

 

 

Українці – на третьому місці за 

відвідуванням турецької Анталії за останні 

5 років 

Україна за результатами п’ятирічки (2014-2018 

рр.) опинилася на третій сходинці в рейтингу 

за відвідуванням регіону Анталія, після РФ та 

ФРН.
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Українець Михайло Романишин пропливе 

по Дніпру від кордону з Білоруссю до 

Чорного моря 

Майстер спорту Михайло Романишин має 

намір встановити рекорд, пропливши за місяць 

українську ділянку Дніпра від кордону з 

Білоруссю до Чорного моря.

 

 

Samsung змінює країни-постачальників 

телевізорів в Україну 

Компанія Samsung із серпня переходить на 

поставку телевізорів в Україну із країн Європи 

і Азії.
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