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ТОП 

 

Зараз ми фактично запроваджуємо 

економічний безвіз з Ізраїлем - Гройсман 

Прем’єр-міністр держави Ізраїль Біньямін 

Нетаньягу заявив, що візитів до України стане 

більше.

 

 

Вовк заявив, що склав повноваження 

голови Окружного адмінсуду Києва 

Павло Вовк заявив, що склав повноваження 

голови Окружного адміністративного суду 

міста Києва.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763357-zaraz-mi-fakticno-zaprovadzuemo-ekonomicnij-bezviz-z-izrailem-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763357-zaraz-mi-fakticno-zaprovadzuemo-ekonomicnij-bezviz-z-izrailem-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763357-zaraz-mi-fakticno-zaprovadzuemo-ekonomicnij-bezviz-z-izrailem-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763633-vovk-zaaviv-so-sklav-povnovazenna-golovi-okruznogo-adminsudu-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763633-vovk-zaaviv-so-sklav-povnovazenna-golovi-okruznogo-adminsudu-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763633-vovk-zaaviv-so-sklav-povnovazenna-golovi-okruznogo-adminsudu-kieva.html


 

Ткаченко пішов з посади гендиректора "1+1 

медіа" 

Олександр Ткаченко пішов з посади 

гендиректора телегрупи "1+1 медіа", оскільки 

він був обраний депутатом Верховної Ради від 

партії "Слуга народу".

 

Україна і Туреччина створять безпілотник 

нового покоління 

Ударний безпілотний літальний апарат нового 

покоління Akıncı стане одним із перших 

проєктів спільного підприємства, створеного 

Держкомпанією "Укрспецекспорт" та 

турецької Baykar Defence.

 

Суд відправив власника "Токіо Стар" у 

СІЗО — без права на заставу 

Київський райсуд Одеси на 60 діб взяв під 

варту без права на заставу власника готелю 

"Токіо Стар" Вадима Чорного, якого 

прокуратура звинувачує у порушенні правил 

пожежної безпеки, що призвело до загибелі 

людей.

 

ТОП-200 найкращих шкіл України за 

результатами ЗНО 

До п'ятірки найкращих шкіл України за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання увійшли навчальні заклади Львова, 

Києва і Дніпра.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763612-tkacenko-pisov-z-posadi-gendirektora-11-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763612-tkacenko-pisov-z-posadi-gendirektora-11-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763612-tkacenko-pisov-z-posadi-gendirektora-11-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2763576-ukraina-i-tureccina-stvorat-bezpilotnik-novogo-pokolinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2763576-ukraina-i-tureccina-stvorat-bezpilotnik-novogo-pokolinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2763576-ukraina-i-tureccina-stvorat-bezpilotnik-novogo-pokolinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763670-sud-vidpraviv-vlasnika-tokio-star-u-sizo-bez-prava-na-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763670-sud-vidpraviv-vlasnika-tokio-star-u-sizo-bez-prava-na-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763670-sud-vidpraviv-vlasnika-tokio-star-u-sizo-bez-prava-na-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763820-top200-najkrasih-skil-ukraini-za-rezultatami-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763820-top200-najkrasih-skil-ukraini-za-rezultatami-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763820-top200-najkrasih-skil-ukraini-za-rezultatami-zno.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Єврейські організації сподіваються на 

новий рівень відносин України з Ізраїлем 

Єврейські організації України сподіваються на 

новий рівень відносин нашої країни з Ізраїлем, 

зокрема, у вирішенні гуманітарних питань.

 

Інцидент з короваєм є недопрацюванням 

ізраїльського протоколу - посол України 

Інцидент у Борисполі з короваєм і дружиною 

прем'єр-міністра Ізраїлю, найімовірніше, є 

недопрацюванням ізраїльської служби 

протоколу, яка не попередила Сару Нетаньягу 

про українську традицію.

 

 

До Києва прибув новий посол Франції 

Новопризначений посол Франції в Україні 

Етьєн де Понсен у понеділок прибув до Києва.

 

 

Президент СКУ і Посол України в Греції 

обговорили співробітництво у розбудові 

закордонного українства 

Посол України в Грецькій Республіці Сергій 

Шутенко 19 серпня в приміщенні Посольства 

зустрівся з президентом Світового конґресу 

українців (СКУ) Павлом Ґродом у рамках його 

перебування у Греції.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763578-evrejski-organizacii-spodivautsa-na-novij-riven-vidnosin-ukraini-z-izrailem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763578-evrejski-organizacii-spodivautsa-na-novij-riven-vidnosin-ukraini-z-izrailem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763578-evrejski-organizacii-spodivautsa-na-novij-riven-vidnosin-ukraini-z-izrailem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763813-incident-z-korovaem-e-nedopracuvannam-izrailskogo-protokolu-posol-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763813-incident-z-korovaem-e-nedopracuvannam-izrailskogo-protokolu-posol-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763813-incident-z-korovaem-e-nedopracuvannam-izrailskogo-protokolu-posol-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763278-do-kieva-pribuv-novij-posol-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763278-do-kieva-pribuv-novij-posol-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2763343-prezident-sku-i-posol-ukraini-v-grecii-obgovorili-spivrobitnictvo-u-rozbudovi-zakordonnogo-ukrainstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2763343-prezident-sku-i-posol-ukraini-v-grecii-obgovorili-spivrobitnictvo-u-rozbudovi-zakordonnogo-ukrainstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2763343-prezident-sku-i-posol-ukraini-v-grecii-obgovorili-spivrobitnictvo-u-rozbudovi-zakordonnogo-ukrainstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2763343-prezident-sku-i-posol-ukraini-v-grecii-obgovorili-spivrobitnictvo-u-rozbudovi-zakordonnogo-ukrainstva.html


 

Український прапор підняли в 

американському Юніоні з нагоди Дня 

Незалежності 

У місті Юніон (штат Нью-Джерсі) відбулися 

урочисті заходи до Дня Незалежності України 

за участі української громади і Генерального 

консульства України в Нью-Йорку.

БЕЗПЕКА 

 

Інтерактивна карта замінованих територій 

запрацювала у тестовому режимі 

На сайті Міністерства оборони України в 

тестовому режимі запрацювала інтерактивна 

карта територій, забруднених мінами та 

вибухонебезпечними предметами.

 

 

ОП розглядає на посаду глави 

Укроборонпрому сім кандидатур - 

Абромавичус 

Гендиректора ДК "Укроборонпром" Павла 

Букіна потрібно міняти як недостатньо 

ефективного керівника, і на сьогодні з довгого 

списку претендентів відібрано сім кандидатів 

на цю посаду.

 

 

Пожежна безпека в готелях: з 1 жовтня 

вступають в дію нові ДБН 

З 1 жовтня 2019 року в Україні набудуть 

чинності оновлені державні будівельні норми 

(ДБН) "Будинки і споруди. Готелі", які 

передбачають встановлення в готелях систем 

гасіння пожежі тонкорозпиленою водою та 

сучасних систем раннього виявлення загроз і 

надзвичайних ситуацій.

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2763676-ukrainskij-prapor-pidnali-v-amerikanskomu-unioni-z-nagodi-dna-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2763676-ukrainskij-prapor-pidnali-v-amerikanskomu-unioni-z-nagodi-dna-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2763676-ukrainskij-prapor-pidnali-v-amerikanskomu-unioni-z-nagodi-dna-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2763676-ukrainskij-prapor-pidnali-v-amerikanskomu-unioni-z-nagodi-dna-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763673-interaktivna-karta-zaminovanih-teritorij-zapracuvala-u-testovomu-rezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763673-interaktivna-karta-zaminovanih-teritorij-zapracuvala-u-testovomu-rezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763673-interaktivna-karta-zaminovanih-teritorij-zapracuvala-u-testovomu-rezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763653-op-rozgladae-na-posadu-glavi-ukroboronpromu-sim-kandidatur-abromavicus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763653-op-rozgladae-na-posadu-glavi-ukroboronpromu-sim-kandidatur-abromavicus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763653-op-rozgladae-na-posadu-glavi-ukroboronpromu-sim-kandidatur-abromavicus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763653-op-rozgladae-na-posadu-glavi-ukroboronpromu-sim-kandidatur-abromavicus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763364-pozezna-bezpeka-v-gotelah-z-1-zovtna-vstupaut-v-diu-novi-dbn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763364-pozezna-bezpeka-v-gotelah-z-1-zovtna-vstupaut-v-diu-novi-dbn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763364-pozezna-bezpeka-v-gotelah-z-1-zovtna-vstupaut-v-diu-novi-dbn.html


 

Радіаційний фон в Україні після вибуху 

ракети у Росії - дані ДСНС 

Державна служба з надзвичайних ситуацій 

інформує, що радіаційний фон в Україні не 

зазнав ніяких змін, у повітряних пробах 

додаткових радіонуклідів не виявлено.

 

УКРАЇНА 

 

Головний рабин України оцінив важливість 

візиту Нетаньягу для двох країн 

Нинішній візит прем’єр-міністра Ізраїлю 

Біньяміна Нетаньягу в Україну дуже важливий 

і для України, і для Ізраїлю.

 

 

"Голос" відмовився від посади віце-спікера 

Політична партія "Голос" відмовилася від 

посади заступника Голови Верховної Ради.

 

 

Доступом до публічної інформації 

займатиметься спецдепартамент ОП — указ 

Зеленського 

Володимир Зеленський визначив Департамент 

доступу до публічної інформації Офісу 

Президента України спеціальним структурним 

підрозділом, який організовує доступ до 

публічної інформації, відповідає за розгляд та 

надання відповідей на запити на інформацію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763776-radiacijnij-fon-v-ukraini-pisla-vibuhu-raketi-u-rosii-dani-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763776-radiacijnij-fon-v-ukraini-pisla-vibuhu-raketi-u-rosii-dani-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763776-radiacijnij-fon-v-ukraini-pisla-vibuhu-raketi-u-rosii-dani-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763826-golovnij-rabin-ukraini-ociniv-vazlivist-vizitu-netanagu-dla-dvoh-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763826-golovnij-rabin-ukraini-ociniv-vazlivist-vizitu-netanagu-dla-dvoh-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763826-golovnij-rabin-ukraini-ociniv-vazlivist-vizitu-netanagu-dla-dvoh-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763590-golos-vidmovivsa-vid-posadi-vicespikera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763590-golos-vidmovivsa-vid-posadi-vicespikera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763742-dostupom-do-publicnoi-informacii-zajmatimetsa-specdepartament-op-ukaz-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763742-dostupom-do-publicnoi-informacii-zajmatimetsa-specdepartament-op-ukaz-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763742-dostupom-do-publicnoi-informacii-zajmatimetsa-specdepartament-op-ukaz-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763742-dostupom-do-publicnoi-informacii-zajmatimetsa-specdepartament-op-ukaz-zelenskogo.html


 

У "Голосі" повідомили, коли назвуть 

керівний склад фракції 

Партія "Голос" планує 29 серпня оголосити 

керівний склад своєї фракції у Верховній Раді 

дев'ятого скликання.

 

 

"Слуга народу" запропонувала Бабаку 

очолити комітет з питань освіти 

Політична партія "Слуга народу" 

запропонувала майбутньому народному 

депутату, який представлятиме її у Верховній 

Раді 9-го скликання, Сергію Бабаку очолити 

Комітет з питань освіти, науки та інновацій.

 

 

Мін’юст звільнив ректора Академії 

пенітенціарної служби 

Міністерство юстиції розірвало контракт із 

ректором Академії пенітенціарної служби 

Олексієм Тогочінським, призначивши 

виконуючою обов'язки ректора Тетяну 

Денісову.

 

 

"Слуга народу" планує законопроєкт про 

освіту на окупованих територіях 

Політична партія "Слуга народу" планує 

розробити законопроєкт про освіту на 

окупованих територіях.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763654-u-golosi-povidomili-koli-nazvut-kerivnij-sklad-frakcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763654-u-golosi-povidomili-koli-nazvut-kerivnij-sklad-frakcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763654-u-golosi-povidomili-koli-nazvut-kerivnij-sklad-frakcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2763487-sluga-narodu-zaproponuvala-babaku-ocoliti-komitet-z-pitan-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2763487-sluga-narodu-zaproponuvala-babaku-ocoliti-komitet-z-pitan-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2763487-sluga-narodu-zaproponuvala-babaku-ocoliti-komitet-z-pitan-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763496-minust-zvilniv-rektora-akademii-penitenciarnoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763496-minust-zvilniv-rektora-akademii-penitenciarnoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763496-minust-zvilniv-rektora-akademii-penitenciarnoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763482-sluga-narodu-planue-zakonoproekt-pro-osvitu-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763482-sluga-narodu-planue-zakonoproekt-pro-osvitu-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763482-sluga-narodu-planue-zakonoproekt-pro-osvitu-na-okupovanih-teritoriah.html


ЕКОНОМІКА 

 

Як влада ―рятуватиме‖ бізнес від високих 

цін на електрику 

Електроенергія для промисловості в Україні на 

20% дорожча, ніж у Європі, тому наш 

промисловий експорт стає неконкурентним. Як 

цьому зарадити? 

 

НБУ назвав причини зміцнення гривні 

Серед основних причин зміцнення гривні до 

долара - вкладення нерезидентів в облігації 

внутрішньої державної позики (ОВДП), 

стабільна макроекономічна ситуація в країні та 

сприятлива експортна кон'юктура.

 

 

Наступного року транзит газу може 

зменшитись до 50 мільярдів кубів - НБУ 

У Національному банку припускають, що у 

наступному році транзит газу через територію 

України може скоротитись до 50 млрд 

кубометрів.

 

 

Військовим до Дня Незалежності виплатять 

по 1-2 тисячі премії — Полторак підписав 

указ 

Міністр оборони Степан Полторак підписав 

наказ про виплату премій 

військовослужбовцям Збройних сил до Дня 

Незалежності України.

  

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2763784-ak-vlada-ratuvatime-biznes-vid-visokih-cin-na-elektriku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2763784-ak-vlada-ratuvatime-biznes-vid-visokih-cin-na-elektriku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2763784-ak-vlada-ratuvatime-biznes-vid-visokih-cin-na-elektriku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2763443-nbu-nazvav-pricini-zmicnenna-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2763443-nbu-nazvav-pricini-zmicnenna-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2763467-nastupnogo-roku-tranzit-gazu-moze-zmensitis-do-50-milardiv-kubiv-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2763467-nastupnogo-roku-tranzit-gazu-moze-zmensitis-do-50-milardiv-kubiv-nbu.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Політв'язень Шумков розповів, як Балуха 

забрали "з речами на вихід" 

Український політв'язень Олександр Шумков, 

якого утримують у російській колонії, записав 

звідти відеозвернення.

 

 

У "Лефортово" прийняли передачі для 

українських політв'язнів - правозахисниця 

Адміністрація московського слідчого ізолятора 

«Лефортово» прийняла передачі для п'яти 

українських політв'язнів: Володимира Балуха, 

Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, 

Павла Гриба і Миколи Карпюка.

 

 

Бекірова не будуть судити у 

Красноперекопську - апеляцію захисту 

задовольнили 

Суд в окупованому Криму задовольнив 

апеляційну скаргу адвоката Едема Бекірова і 

постановив повернути справу для розгляду по 

суті в Центральний "райсуд" м.Сімферополя. 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Справа Роттердам+: суд відмовився заочно 

арештувати ексголову "тарифної" комісії 

Суд не взяв заочно під варту колишнього 

голову НКРЕКП, Дмитра Вовка, якого НАБУ 

та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

підозрюють у причетності до завдання 18,86 

млрд грн збитків від впровадження формули 

"Роттердам+".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2763392-politvazen-sumkov-rozpoviv-ak-baluha-zabrali-z-recami-na-vihid.html
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ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка 

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні 

клопотання заступника генерального 

прокурора Сергія Кізя про тимчасове 

відсторонення судді Окружного 

адміністративного суду міста Києва Павла 

Вовка від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням його до кримінальної 

відповідальності.

 

 

Суд допитає Кличка, Парубія, Луценка і 

Портнова у справі Майдану 

Суд щодо розстрілів на вулиці Інститутській у 

Києві 20 лютого 2014 року вирішив частково 

задовольнити клопотання адвокатів 

ексберкутівців про допит свідків.

 

 

 

Міністра часів Януковича заочно 

заарештували 

Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту 

колишнього голову Державної податкової 

служби України (міністра доходів і зборів) 

часів правління Віктора Януковича Олександра 

Клименка.

 

 

Викривачів корупційних схем будуть 

заохочувати преміями — Офіс президента 

Викривачів масштабних корупційних схем 

будуть заохочувати матеріальною 

винагородою та гарантією від держави на 

захист від переслідування.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2763686-vrp-vidmovilasa-vidstoroniti-suddu-vovka.html
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ВРП відмовилася розглядати у закритому 

режимі питання про відсторонення судді 

Вовка 

Вища рада правосуддя відмовила захисникам 

судді Окружного адміністративного суду міста 

Києва Павла Вовка у задоволенні клопотання 

про закритий розгляд питання про його 

відсторонення з посади у зв’язку з 

притягненням до кримінальної 

відповідальності.

 

За ведення війни проти України до 

відповідальності притягнули 110 осіб, з них 

68 росіян 

За розв’язання і ведення агресивної війни 

проти України та пособництво у вчиненні цих 

дій до кримінальної відповідальності 

притягнуто 110 осіб.

 

Суд зобов'язав прокуратуру закрити справу 

проти Богатирьової 

Рішенням Голосіївського суду від 14 серпня 

прокуратуру Києва зобов’язано закрити 

кримінальне провадження проти колишнього 

міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

 

 

Тортури та катування: ГПУ встановила 

3500 осіб, що незаконно утримувалися у 

"Л/ДНР" 

На окупованих територіях Донецької і 

Луганської областей окупанти незаконно 

утримували понад 3500 осіб.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Візит Нетаньягу до України: реальні 

результати та ―післясмак‖ 

Візит прем’єр-міністра Ізраїлю хоч і має певне 

“ритуальне” забарвлення та практичної користі 

у ньому теж чимало

 

 

Новий ―голлізм‖ Макрона і нові фобії 

Путіна 

Про що говорили за мурами Форта Брегансон 

“рятівник Європи” і агрессор.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

П'ять оркестрів та зірки опери: 

організатори розповіли про Ходу Гідності 

(ФОТО) 

Важливими дійовими особами святкових 

заходів на честь Дня Незалежності у Києві 

стануть діти.

 

 

З вересня батьки отримають більше 

можливостей для навчання дітей вдома 

Уже з вересня батьки школярів зможуть 

скористатися всіма видами індивідуальної 

форми навчання - сімейною освітою, 

екстернатом або педагогічним патронажем, що 

передбачають гнучкіший спосіб навчання.
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Скульптура "синя рука" переїхала з Києва 

до Миколаєва 

У Миколаєві встановили арт-об’єкт у вигляді 

синьої руки в рамках проєкту 

"MovingMonuments/Пам’ятники, що 

рухаються" в рамках якого в містах 

виставляють на показ скульптуру 

"MiddleWay/Середній шлях".

 

 

ONUKA виступить на святкуванні Дня 

Незалежності 

Український електронний гурт ONUKA візьме 

участь у святковому дійстві до Дня 

Незалежності України.

 

 

Окупаційна влада Криму маніпулює даними 

щодо нібито туристів з України – ДПСУ 

Окупаційна влада Криму вдається до 

маніпулювання даними щодо кількості 

українців, які нібито відвідали окупований 

півострів з туристичною метою. 

 

 

Київ потрапив до ТОП-50 найбільш дружніх 

міст світу 

Туристичний портал Big 7 Travel склав рейтинг 

найбільш дружніх міст на планеті. Столиця 

України увійшла до топ-50.
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У Києві на мосту до Дня Незалежності 

проведуть показ колекції бренду 

SEREBROVA 

До 28-ї річниці Незалежності України на 

пішохідному мосту на Труханів острів 

відбудеться показ колекції одягу бренду 

SEREBROVA на сезон весна/літо-2020. 
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