
                          Єдина країна – Дайджест 20.11.19 

 

 

ТОП 

 

Сондленд у Конгресі: Багато хто у 

керівництві США знав про тиск на Україну 

Наміри президента Дональда Трампа щодо 

тиску на Україну з метою початку 

розслідування проти компанії Burisma, 

пов'язаної з сином Байдена, знало велике коло 

високопоставлених осіб …

 

 

Суд ООН дав Росії більше року для 

підготовки відповіді на позов України 

Міжнародний суд ООН в Гаазі встановив, що 

Росія має подати свій контрмеморандум на 

позов України до 8 грудня 2020 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822287-sondlend-u-kongresi-bagato-hto-u-kerivnictvi-ssa-znav-pro-tisk-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822287-sondlend-u-kongresi-bagato-hto-u-kerivnictvi-ssa-znav-pro-tisk-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822287-sondlend-u-kongresi-bagato-hto-u-kerivnictvi-ssa-znav-pro-tisk-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821887-sud-oon-dav-rosii-bilse-roku-dla-pidgotovki-vidpovidi-na-pozov-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821887-sud-oon-dav-rosii-bilse-roku-dla-pidgotovki-vidpovidi-na-pozov-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821887-sud-oon-dav-rosii-bilse-roku-dla-pidgotovki-vidpovidi-na-pozov-ukraini.html


 

Міст у Станиці відкрили. Зеленський каже, 

що танк там не проїде 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

наразі рух мостом через річку Сіверський 

Донець у Станиці Луганській повністю 

відкрито.

  

 

Семеро слідчих і 12 обшуків: ДБР розповіло 

про справи, де фігурує Порошенко 

Державне бюро розслідувань провадить роботу 

за 13 провадженнями, де фігурує п’ятий 

Президент України Петро Порошенко і у 

рамках яких уже опитано більше 500 свідків, 

проведено 12 обшуків та накладено 5 арештів.

 

 

Труба назвав фейком аудіозаписи з його 

кабінету 

Директор Державного бюро розслідувань 

Роман Труба назвав фейком оприлюднені 

аудіозаписи з його кабінету.

 

В уряді спростовують призупинення 

виплати лікарняних і декретних 

Інформація про призупинення фінансування 

виплат Фондом соціального страхування не 

відповідає дійсності. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2822127-mist-u-stanici-vidkrili-zelenskij-kaze-so-tank-tam-ne-proide.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2822127-mist-u-stanici-vidkrili-zelenskij-kaze-so-tank-tam-ne-proide.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2822127-mist-u-stanici-vidkrili-zelenskij-kaze-so-tank-tam-ne-proide.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821964-semero-slidcih-i-12-obsukiv-dbr-rozpovilo-pro-spravi-de-figurue-porosenko.html/
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821964-semero-slidcih-i-12-obsukiv-dbr-rozpovilo-pro-spravi-de-figurue-porosenko.html/
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821964-semero-slidcih-i-12-obsukiv-dbr-rozpovilo-pro-spravi-de-figurue-porosenko.html/
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822046-truba-nazvav-fejkom-audiozapisi-z-jogo-kabinetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822046-truba-nazvav-fejkom-audiozapisi-z-jogo-kabinetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822046-truba-nazvav-fejkom-audiozapisi-z-jogo-kabinetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822300-v-uradi-sprostovuut-prizupinenna-viplati-likarnanih-i-dekretnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822300-v-uradi-sprostovuut-prizupinenna-viplati-likarnanih-i-dekretnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822300-v-uradi-sprostovuut-prizupinenna-viplati-likarnanih-i-dekretnih.html


 

Листоноші, янголи та медики Майдану 

Як революція змінила долі, й чим роки після неї 

розчарували. Вони – зовсім молоді, але я 

зустріла людей таких, якими вони мають бути. 

 

 

Ветеран АТО "Хан", жорстоко побитий у 

Києві, помер у лікарні - волонтерка 

Ветеран АТО Ігор Панов ("Хан"), якого разом 

із дружиною жорстоко побили 10 листопада у 

Києві, помер у лікарні.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Політв’язні, перемир’я, кордон і вибори: 

Зеленський назвав основні "нормандські" 

теми 

Президент Володимир Зеленський наголосив, 

що під час зустрічі у "нормандському форматі" 

важливо досягти домовленостей щодо 

конкретних термінів звільнення всіх незаконно 

утримуваних українських громадян.

 

 

Зеленський мав лише оголосити про 

розслідування Burisma, а не проводити його 

- Сондленд 

Посол США при ЄС Гордон Сондленд заявив, 

що, на його розуміння, Білий дім хотів від 

Президента Володимира Зеленського 

насамперед публічної заяви про початок 

розслідування проти компанії Burisma, якого 

хотів Трамп, і це не означало вимог до України 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2820636-postaljoni-angeli-ta-mediki-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2820636-postaljoni-angeli-ta-mediki-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2821999-veteran-ato-han-zorstoko-pobitij-u-kievi-pomer-u-likarni-volonterka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2821999-veteran-ato-han-zorstoko-pobitij-u-kievi-pomer-u-likarni-volonterka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2821999-veteran-ato-han-zorstoko-pobitij-u-kievi-pomer-u-likarni-volonterka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822272-politvazni-peremira-kordon-i-vibori-zelenskij-nazvav-osnovni-normandski-temi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822272-politvazni-peremira-kordon-i-vibori-zelenskij-nazvav-osnovni-normandski-temi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822272-politvazni-peremira-kordon-i-vibori-zelenskij-nazvav-osnovni-normandski-temi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822272-politvazni-peremira-kordon-i-vibori-zelenskij-nazvav-osnovni-normandski-temi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822247-zelenskij-mav-lise-ogolositi-pro-rozsliduvanna-burisma-a-ne-provoditi-jogo-sondlend.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822247-zelenskij-mav-lise-ogolositi-pro-rozsliduvanna-burisma-a-ne-provoditi-jogo-sondlend.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822247-zelenskij-mav-lise-ogolositi-pro-rozsliduvanna-burisma-a-ne-provoditi-jogo-sondlend.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822247-zelenskij-mav-lise-ogolositi-pro-rozsliduvanna-burisma-a-ne-provoditi-jogo-sondlend.html


 

Уряд вніс зміни до плану виконання Угоди 

про асоціацію з ЄС 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою вніс 

зміни до Плану заходів з виконання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом.

 

 

Зеркаль: Програш Росії в суді ООН 

дозволить Україні вимагати компенсацію 

Якщо Росія програє в суді ООН, то її на 

міжнародному рівні визнаються країною, яка 

фінансувала тероризм. Це не лише погіршить 

бізнес-відносини РФ зі США, а й дасть Україні 

змогу ставити питання про компенсацію їй 

завданої шкоди.

 

 

Валенса заявив у США, що немає Європи 

без України 

Україна має стати повноправним членом 

європейської цивілізації, включаючи членство 

у західних структурах.

 

БЕЗПЕКА 

 

Зеленський про розведення по всій лінії 

розмежування: Зараз про це не говоримо 

Президент Володимир Зеленський зазначив, 

що до зустрічі лідерів країн “нормандського 

формату” мова про розведення сил і засобів 

уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі не 

йтиме.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821804-urad-vnis-zmini-do-planu-vikonanna-ugodi-pro-asociaciu-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821804-urad-vnis-zmini-do-planu-vikonanna-ugodi-pro-asociaciu-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821804-urad-vnis-zmini-do-planu-vikonanna-ugodi-pro-asociaciu-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821734-zerkal-progras-rosii-v-sudi-oon-dozvolit-ukraini-vimagati-kompensaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821734-zerkal-progras-rosii-v-sudi-oon-dozvolit-ukraini-vimagati-kompensaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821734-zerkal-progras-rosii-v-sudi-oon-dozvolit-ukraini-vimagati-kompensaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821738-valensa-zaaviv-u-ssa-so-nemae-evropi-bez-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821738-valensa-zaaviv-u-ssa-so-nemae-evropi-bez-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821738-valensa-zaaviv-u-ssa-so-nemae-evropi-bez-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2822084-zelenskij-pro-rozvedenna-po-vsij-linii-rozmezuvanna-zaraz-pro-ce-ne-govorimo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2822084-zelenskij-pro-rozvedenna-po-vsij-linii-rozmezuvanna-zaraz-pro-ce-ne-govorimo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2822084-zelenskij-pro-rozvedenna-po-vsij-linii-rozmezuvanna-zaraz-pro-ce-ne-govorimo.html


 

Уряд спростив процедуру перетину лінії 

розмежування 

Кабмін схвалив рішення, яке дозволить 

спростити перетин лінії розмежування для 

підлітків, які змушені проживати на 

окупованій території Донецької та Луганської 

областей.

 

 

Україна покращила позиції в рейтингу 

країн, які найбільше постраждали від 

тероризму 

Україна покращила свої позиції в рейтингу 

країн, які найбільше постраждали від 

тероризму, посівши у ньому 24-е місце.

 

УКРАЇНА 

 

Місцеві вибори в Україні пройдуть восени - 

Разумков 

Місцеві вибори в Україні пройдуть восени 

2020 року, але не виключено, що на окремих 

територіях вони можуть відбутися раніше. 

 

 

Уряд ухвалив на засіданні 16 

євроінтеграційних рішень 

На засіданні уряду 20 листопада було ухвалено 

16 рішень, спрямованих на європейську 

інтеграцію України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2822066-urad-sprostiv-proceduru-peretinu-linii-rozmezuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2822066-urad-sprostiv-proceduru-peretinu-linii-rozmezuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2822066-urad-sprostiv-proceduru-peretinu-linii-rozmezuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821899-ukraina-pokrasila-pozicii-v-rejtingu-krain-aki-najbilse-postrazdali-vid-terorizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821899-ukraina-pokrasila-pozicii-v-rejtingu-krain-aki-najbilse-postrazdali-vid-terorizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821899-ukraina-pokrasila-pozicii-v-rejtingu-krain-aki-najbilse-postrazdali-vid-terorizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821899-ukraina-pokrasila-pozicii-v-rejtingu-krain-aki-najbilse-postrazdali-vid-terorizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822169-miscevi-vibori-v-ukraini-projdut-voseni-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822169-miscevi-vibori-v-ukraini-projdut-voseni-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822169-miscevi-vibori-v-ukraini-projdut-voseni-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822006-urad-uhvaliv-na-zasidanni-16-evrointegracijnih-risen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822006-urad-uhvaliv-na-zasidanni-16-evrointegracijnih-risen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822006-urad-uhvaliv-na-zasidanni-16-evrointegracijnih-risen.html


 

У партії ―Слуга народу‖ офіційно не працює 

жодна людина — КВУ 

У політичній партії “Слуга народу” офіційно 

не працевлаштовано жодної особи.

 

 

Депутат Іванісов мав судимість за 

зґвалтування неповнолітньої - ГПУ 

Народний депутат України від "Слуги народу" 

Роман Іванісов мав судимість за зґвалтування 

неповнолітньої.

 

 

Рябошапка квапить Раду зі змінами до 

закону про ДБР 

Генпрокурор Руслан Рябошапка наголосив на 

важливості якнайшвидшого прийняття 

парламентом змін до закону про ДБР, включно 

з правкою, яка стосується можливості 

переходу слідчих у "справах Майдану" до ДБР.

 

 

Рада з питань свободи слова закликає 

Портнова не тиснути на "Схеми" 

Рада з питань захисту свободи слова і прав 

журналістів при Президентові України 

висловила підтримку журналістам програми 

розслідувань "Схеми" та засудила 

розголошення персональних даних працівників 

проєкту.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821929-u-partii-sluga-narodu-oficijno-ne-pracue-zodna-ludina-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821929-u-partii-sluga-narodu-oficijno-ne-pracue-zodna-ludina-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821929-u-partii-sluga-narodu-oficijno-ne-pracue-zodna-ludina-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822100-deputat-ivanisov-mav-sudimist-za-zgvaltuvanna-nepovnolitnoi-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822100-deputat-ivanisov-mav-sudimist-za-zgvaltuvanna-nepovnolitnoi-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822100-deputat-ivanisov-mav-sudimist-za-zgvaltuvanna-nepovnolitnoi-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822209-rabosapka-kvapit-radu-zi-zminami-do-zakonu-pro-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822209-rabosapka-kvapit-radu-zi-zminami-do-zakonu-pro-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822209-rabosapka-kvapit-radu-zi-zminami-do-zakonu-pro-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821909-rada-z-pitan-svobodi-slova-zaklikae-portnova-ne-tisnuti-na-shemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821909-rada-z-pitan-svobodi-slova-zaklikae-portnova-ne-tisnuti-na-shemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821909-rada-z-pitan-svobodi-slova-zaklikae-portnova-ne-tisnuti-na-shemi.html


 

―Просили навести порядок без погроз‖: 

Корявченков прокоментував записи з 

Кривого Рогу 

Група депутатів від «Слуги народу» 

зустрічалася з новим керівником поліції 

Кривого Рогу, щоб передати очікування містян 

і попросити краще співпрацювати з 

прокуратурою, стверджує депутат від «Слуги 

народу» Юрій Корявченков.

 

 

Євроінтеграція: Гончарук презентував 

онлайн-систему "Пульс угоди" 

Уряд відкрив для громадськості доступ до 

системи "Пульс Угоди", яка дозволить 

громадянам у режимі реального часу 

відслідковувати дії влади на шляху 

євроінтеграції.

 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Газпром збільшив транзит газу через 

Україну майже до максимуму 

Російський Газпром збільшив транзит газу 

через українську ГТС, щоб скоротити відбір 

газу з європейських сховищ, а пізніше мати 

можливість продати газ зі сховищ за вищими 

цінами.

 

 

Україна мала б офіційно відреагувати на 

заяви Путіна щодо газу - Зеркаль 

Україна повинна була б офіційно відреагувати 

на нещодавні заяви президента РФ 

Володимира Путіна щодо газу, але вона цього 

ще не зробила.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821992-prosili-navesti-poradok-bez-pogroz-koravcenkov-prokomentuvav-zapisi-z-krivogo-rogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821992-prosili-navesti-poradok-bez-pogroz-koravcenkov-prokomentuvav-zapisi-z-krivogo-rogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821992-prosili-navesti-poradok-bez-pogroz-koravcenkov-prokomentuvav-zapisi-z-krivogo-rogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821992-prosili-navesti-poradok-bez-pogroz-koravcenkov-prokomentuvav-zapisi-z-krivogo-rogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821786-evrointegracia-v-ukraini-zapuskaut-onlajnsistemu-puls-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821786-evrointegracia-v-ukraini-zapuskaut-onlajnsistemu-puls-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821786-evrointegracia-v-ukraini-zapuskaut-onlajnsistemu-puls-ugodi.html
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Нацкомісія затвердила проєкт тарифів для 

Укренерго на 2020 рік 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердила для 

подальшого обговорення проєкти тарифів НЕК 

«Укренерго» на 2020 рік на послуги …

 

 

Україні потрібен довгостроковий контракт з 

Газпромом щодо транзиту газу - Прем'єр 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

заявив, що Україні потрібен довгостроковий 

контракт з російським Газпромом щодо 

подовження транзиту газу.

 

 

Якщо раптом економічна криза: експерт 

розповів про наслідки для України 

Україні необхідно розробити спеціальний план 

з подолання наслідків можливої кризи світової 

економіки в наступному році.

 

 

Україна у листопаді вдвічі скоротила імпорт 

електрики з РФ та Білорусі 

У першій половині листопада трейдери 

здійснили лише 55% планових поставок 

електроенергії з РФ та Білорусі. Корегування 

обсягів імпорту було викликане значним 

зниженням споживання електроенергії через 

аномально теплу погоду.
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Опалення не подорожчає через скасування 

обмеження на тарифи - Гончарук 

Скасування урядом обмеження на тарифи на 

опалення та гарячу воду ніяк на самі тарифи не 

вплине.

 

 

Сонячна черепиця миколаївського інженера 

отримала нагороду UNIDO 

Сонячна черепиця, спроєктована 

миколаївським інженером Павлом Рєкою, 

отримала нагороду від UNIDO - установи 

Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка 

спеціалізується на просуванні міжнародного 

промислового співробітництва.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Ексголова Представництва ЄБРР проти 

Нацбанку: суд відклав засідання на 5 грудня 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відклав на 5 грудня підготовче засідання у 

справі за позовом ексголови Представництва 

Європейського банку реконструкції та 

розвитку в Україні Шевкі Аджунера до 

Національного банку України.

 

 

ГПУ створила інвентаризаційну комісію для 

передачі "справ Майдану" органам слідства 

У Генпрокуратурі для передачі "справ 

Майдану" до органів слідства, таких як ДБР, 

НАБУ, СБУ і Нацполіція, створила спеціальну 

інвентаризаційну комісію.
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ГПУ зупинила провадження щодо 

Злочевського, він у розшуку 

Генеральна прокуратура України зупинила 

провадження щодо колишнього міністра 

екології та природних ресурсів Миколи 

Злочевського, його оголошено у розшук.

 

 

Поліцейські на Київщині 10 років 

―домальовували‖ собі більшу зарплату 

ГПУ направила до Шевченківського райсуду 

обвинувальний акт відносно працівників ГУ 

Нацполіції у Київській області, які впродовж 

десяти років незаконно перераховували на свої 

рахунки завищені суми заробітної плати.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна отримує шанс на зближення з 

Євросоюзом… Чи навпаки? АНАЛІТИКА 

Стосунками ЄС з Україною тепер 

опікуватиметься Олівер Вархеї, доволі 

жорсткий угорський дипломат, але могло бути 

і гірше

 

 

За останні 30 років температура в Україні 

зростає вдвічі швидше, аніж у цілому на 

планеті - Віра Балабух, географ-метеоролог 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Чергове інтерв’ю рубрики “ПАРАЛЕЛЬНІ СВІТИ” 
досліджує просту, але пекучу для людства проблему – 
погода в домі, якщо під комунальним будинком розуміти 
нашу планету Земля.
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«Газпром має подвійні стандарти» – 

EUvsDisinfo  (АНАЛІТИКА) 

Газпромівський канал НТВ здійснив нову 

маніпулятивну медіа-атаку на євродипломатів

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна не має показувати себе як жертву, 

наша суб’єктність не визначається лише 

війною - Володимир Шейко, генеральний 

директор Українського інституту 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Український інститут, створений минулого року, 
покликаний підсилити суб’єктність України на 
міжнародній арені, відбувся де-юре і продовжує 
розвиток де-факто.

 

День пам'яті жертв Голодомору у Києві: 

план заходів 

У Києві до Дня пам’яті жертв Голодомору, 

який відзначають щороку в четверту суботу 

листопада, відбудуться жалобні заходи, 

поминальні панахиди, реквієми, тематичні 

виставки та традиційна акція «Засвіти свічку».

 

 

Українські вчені вперше за 20 років 

отримають криголам для дослідження 

Антарктиди 

Уряд виділив кошти для закупівлі наукового 

океанського судна льодового класу.
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DZIDZIO виконуватиме гімн України перед 

матчами збірної на Євро-2020 

Українська асоціація футболу довірила групі 

DZIDZIO виконувати гімн України перед 

матчами національної збірної на Євро-2020.

 

 

―Кохання‖ Микити Лиськова отримало 

нагороду в Пекіні 

імаційний фільм “Кохання” Микити Лиськова 

взяв участь у конкурсній програмі 

Міжнародного Пекінського кінофестивалю 

Feinaki Beijing Animation Week і отримав 

нагороду “Вибір журі”.

 

 

Рада може змінити допустимі показники 

забруднення повітря 

Комітет Верховної Ради з питань екологічної 

політики та природокористування рекомендує 

парламенту ухвалити за основу законопроєкт 

№2296 “Про внесення змін до законодавства 

щодо запобігання негативному впливу на 

здоров’я громадян забруднення повітря”.

 

 

У Чернівцях школярів годуватимуть за 

рецептами Євгена Клопотенка 

У школах Чернівців з нового року учнів 

годуватимуть стравами, розробленим відомим 

кулінарним експертом Євгеном Клопотенком. 
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