
                           Єдина країна – Дайджест 22.11.19 

 

 

ТОП 

 

Гончарук у Лондоні заявив, що держава не 

віддасть ПриватБанк 

Українська влада не допустить повернення 

націоналізованого ПриватБанку колишнім 

власникам.

 

 

Український унітаз - як "Титанік" для 

Путіна 

Російський карикатурист Сергій Йолкін 

опублікував нову роботу на сайті DW. Новина 

з його карикатурою стала найбільш 

обговорюваною на сайті видання.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823522-goncaruk-u-londoni-zaaviv-so-derzava-ne-viddast-privatbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823522-goncaruk-u-londoni-zaaviv-so-derzava-ne-viddast-privatbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823522-goncaruk-u-londoni-zaaviv-so-derzava-ne-viddast-privatbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2823334-ukrainskij-unitaz-ak-titanik-dla-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2823334-ukrainskij-unitaz-ak-titanik-dla-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2823334-ukrainskij-unitaz-ak-titanik-dla-putina.html


 

Водолази "витягли" екіпаж викинутого на 

мілину танкера ВІДЕО 

Одеські рятувальники зняли з борту танкера 

"Делфі", що ліг на мілину поряд з міським 

пляжем Одеси, двох членів екіпажу та 

капітана. Хоча надавати їм допомогу заважає 

позиція судновласника, який заборонив 

екіпажу покидати борт судна і подавати сигнал 

SOS.

 

Запали свічку пам’яті 23-го листопада! 

Українців просять не залишати своє вікно 

порожнім ВІДЕО 

23 листопада о 16:00 буде оголошено хвилину 

мовчання на вшанування пам‟яті жертв 

голодоморів, а також проведено 

загальноукраїнську акцію «Запали свічку». 

 

 

Гучна ДТП у Харкові: адвокат просить 

Верховний Суд звільнити Зайцеву 

Адвокатка Олени Зайцевої Юлія Плетньова 

подала скаргу до Верховного суду України 

(ВСУ), у якій просить звільнення з 

випробувальним терміном для своєї клієнтки, а 

також покласти 70% виплати шкоди 

потерпілим на другого фігуранта аварії на 

Сумській Геннадія Дронова.

 

 

Афіша на 22-24 листопада: хендмейд від 

науковців та розмови про мистецтво 

Цими вихідними можна поринути у світ 

літератури та мистецтва, навчитися 

розпізнавати фейки або завітати на вечірку 

пінгвінів

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823547-vodolazi-vitagli-ekipaz-vikinutogo-na-milinu-tankera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823547-vodolazi-vitagli-ekipaz-vikinutogo-na-milinu-tankera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823547-vodolazi-vitagli-ekipaz-vikinutogo-na-milinu-tankera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2823680-zapali-svicku-pamati-ukrainciv-prosat-ne-zalisati-svoe-vikno-poroznim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2823680-zapali-svicku-pamati-ukrainciv-prosat-ne-zalisati-svoe-vikno-poroznim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2823680-zapali-svicku-pamati-ukrainciv-prosat-ne-zalisati-svoe-vikno-poroznim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2823680-zapali-svicku-pamati-ukrainciv-prosat-ne-zalisati-svoe-vikno-poroznim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823730-gucna-dtp-u-harkovi-advokat-prosit-verhovnij-sud-zvilniti-zajcevu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823730-gucna-dtp-u-harkovi-advokat-prosit-verhovnij-sud-zvilniti-zajcevu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823730-gucna-dtp-u-harkovi-advokat-prosit-verhovnij-sud-zvilniti-zajcevu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2821861-afisa-na-2224-listopada-hendmejd-vid-naukovciv-ta-rozmovi-pro-mistectvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2821861-afisa-na-2224-listopada-hendmejd-vid-naukovciv-ta-rozmovi-pro-mistectvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2821861-afisa-na-2224-listopada-hendmejd-vid-naukovciv-ta-rozmovi-pro-mistectvo.html


 

Учасниця Дитячого Євробачення від 

України закликає за неї голосувати ВІДЕО 

Українська учасниця Дитячого Євробачення 

Софія Іванько у відеозверненні закликала 

читачів Укрінформу та всіх українців віддати 

за неї свій голос.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС рішуче засуджує агресію Росії та 

закликає "розблокувати" Азовське море 

Росія має забезпечити безперешкодний і 

вільний прохід суден до Азовського моря.

 

 

Україна скасувала безкоштовні 

довгострокові візи для естонців 

Кабінет міністрів скасував урядове 

розпорядження від 18 липня 2018 р. № 517 

“Про оформлення довгострокових віз для 

в‟їзду в Україну громадянам Естонської 

Республіки”.

 

 

Україна розповіла в ОБСЄ про російську 

провокацію біля Петрівського 

Збройні формування РФ намагалися 

спровокувати українських військових на 

вогонь у відповідь біля ділянки розведення у 

Петрівському, щоб звинуватити Україну в 

порушенні процесу розведення сил.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2823662-ucasnica-ditacogo-evrobacenna-vid-ukraini-zaklikae-za-nei-golosuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2823662-ucasnica-ditacogo-evrobacenna-vid-ukraini-zaklikae-za-nei-golosuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2823662-ucasnica-ditacogo-evrobacenna-vid-ukraini-zaklikae-za-nei-golosuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2823688-es-risuce-zasudzue-agresiu-rosii-ta-zaklikae-rozblokuvati-azovske-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2823688-es-risuce-zasudzue-agresiu-rosii-ta-zaklikae-rozblokuvati-azovske-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2823688-es-risuce-zasudzue-agresiu-rosii-ta-zaklikae-rozblokuvati-azovske-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823365-ukraina-skasuvala-bezkostovni-dovgostrokovi-vizi-dla-estonciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823365-ukraina-skasuvala-bezkostovni-dovgostrokovi-vizi-dla-estonciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823365-ukraina-skasuvala-bezkostovni-dovgostrokovi-vizi-dla-estonciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2823581-ukraina-rozpovila-v-obse-pro-rosijsku-provokaciu-bila-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2823581-ukraina-rozpovila-v-obse-pro-rosijsku-provokaciu-bila-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2823581-ukraina-rozpovila-v-obse-pro-rosijsku-provokaciu-bila-petrivskogo.html


 

Кулеба та Лінкявічюс обговорили 

підготовку візиту Президента України до 

Литви 

Віцепрем‟єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Дмитро 

Кулеба обговорив з міністром закордонних 

справ Литви Лінасом Лінкявічюсом проєкти 

підтримки України та майбутній візит до 

Вільнюса Володимира Зеленського.

 

 

Україна і Хорватія зацікавлені в обміні 

візитами на найвищому рівні - МЗС 

Україна і Хорватія зацікавлені у здійсненні 

наступного року візитів на високому та 

найвищому рівні та поглибленні економічного 

співробітництва.

 

 

Офіс Президента оприлюднив програму 

візитів Зеленського в Естонію та Литву 

Президент Володимир Зеленський 26 

листопада відвідає з офіційним візитом 

Естонію, а 27 листопада - Литву.

 

 

СКУ закликав міжнародну спільноту 

визнати правду про злочин Голодомору 

Світовий конґрес українців (СКУ) з нагоди 86-

х роковин Голодомору 1932-33 рр. в Україні 

закликав міжнародну спільноту вшанувати 

жертв трагедії та визнати правду про цей 

злочин сталінського режиму.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823650-kuleba-ta-linkavicus-obgovorili-pidgotovku-vizitu-prezidenta-ukraini-do-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823650-kuleba-ta-linkavicus-obgovorili-pidgotovku-vizitu-prezidenta-ukraini-do-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823650-kuleba-ta-linkavicus-obgovorili-pidgotovku-vizitu-prezidenta-ukraini-do-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823650-kuleba-ta-linkavicus-obgovorili-pidgotovku-vizitu-prezidenta-ukraini-do-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823562-ukraina-i-horvatia-zacikavleni-v-obmini-vizitami-na-najvisomu-rivni-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823562-ukraina-i-horvatia-zacikavleni-v-obmini-vizitami-na-najvisomu-rivni-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823562-ukraina-i-horvatia-zacikavleni-v-obmini-vizitami-na-najvisomu-rivni-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823273-ofis-prezidenta-opriludniv-programu-vizitiv-zelenskogo-v-estoniu-ta-litvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823273-ofis-prezidenta-opriludniv-programu-vizitiv-zelenskogo-v-estoniu-ta-litvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823273-ofis-prezidenta-opriludniv-programu-vizitiv-zelenskogo-v-estoniu-ta-litvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2823488-sku-zaklikav-miznarodnu-spilnotu-viznati-pravdu-pro-zlocin-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2823488-sku-zaklikav-miznarodnu-spilnotu-viznati-pravdu-pro-zlocin-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2823488-sku-zaklikav-miznarodnu-spilnotu-viznati-pravdu-pro-zlocin-golodomoru.html


БЕЗПЕКА 

 

Донбас: сім ворожих обстрілів, у ДТП 

загинув військовий 

Упродовж поточної доби збройні формування 

Російської Федерації 7 разів порушили режим 

припинення вогню. 

 

У Малайзії затримали судно з українцями 

на борту - ЗМІ 

Управління морської поліції Малайзії (MMEA) 

затримало судно з 23 членами екіпажу, серед 

яких є громадяни України.

 

 

Море затопило чотири десятки баз 

відпочинку в Кирилівці 

У Запорізькій області в смт Кирилівка через 

штормову погоду затопило близько 40 баз 

відпочинку, рівень води становить до 1 м.

 

УКРАЇНА 

 

Корнієнко має кілька версій про те, хто 

зливає інсайди “Темному лицарю” 

Перший заступник голови фракції партії 

“Слуга народу” Олександр Корнієнко 

припускає, що Telegram-канал “Темний 

лицар”, на якому регулярно з‟являється 

внутрішньофракційна інформація, може вести 

група народних депутатів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2823741-donbas-sim-vorozih-obstriliv-u-dtp-zaginuv-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2823741-donbas-sim-vorozih-obstriliv-u-dtp-zaginuv-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2823741-donbas-sim-vorozih-obstriliv-u-dtp-zaginuv-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2823572-u-malajzii-zatrimali-sudno-z-ukraincami-na-bortu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2823572-u-malajzii-zatrimali-sudno-z-ukraincami-na-bortu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2823572-u-malajzii-zatrimali-sudno-z-ukraincami-na-bortu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823386-more-zatopilo-cotiri-desatki-baz-vidpocinku-v-kirilivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823386-more-zatopilo-cotiri-desatki-baz-vidpocinku-v-kirilivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823386-more-zatopilo-cotiri-desatki-baz-vidpocinku-v-kirilivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823321-kornienko-mae-kilka-versij-pro-te-hto-zlivae-insajdi-v-telegramkanal-temnij-licar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823321-kornienko-mae-kilka-versij-pro-te-hto-zlivae-insajdi-v-telegramkanal-temnij-licar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823321-kornienko-mae-kilka-versij-pro-te-hto-zlivae-insajdi-v-telegramkanal-temnij-licar.html


 

Криклій хоче звільнити свою заступницю, 

яка потрапила у скандал із “Джокером” 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій на 

наступному засіданні Кабінету міністрів внесе 

подання про відставку заступниці міністра 

інфраструктури Олександри Клітіної.

 

 

У Раді може з’явитися депутатська група 

“Слуга народу-2” 

Виключені з фракції «Слуга народу» народні 

депутати Анна Скороход і Антон Поляков 

створять свою депутатську групу. 

 

 

У Хмельницькому представили нового 

голову ОДА 

У Хмельницькому заступник голови Офісу 

Президента України Сергій Трофімов 

представив нового очільника обласної 

державної адміністрації Дмитра Габінета.

 

 

Закон про ринок землі можуть ухвалити у 

грудні - Корнієнко 

Верховна Рада може ухвалити в цілому 

законопроєкт про ринок землі у грудні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823669-kriklij-hoce-zvilniti-svou-zastupnicu-aka-potrapila-u-skandal-iz-dzokerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823669-kriklij-hoce-zvilniti-svou-zastupnicu-aka-potrapila-u-skandal-iz-dzokerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823669-kriklij-hoce-zvilniti-svou-zastupnicu-aka-potrapila-u-skandal-iz-dzokerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823692-u-radi-moze-zavitisa-deputatska-grupa-sluga-narodu2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823692-u-radi-moze-zavitisa-deputatska-grupa-sluga-narodu2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823692-u-radi-moze-zavitisa-deputatska-grupa-sluga-narodu2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823465-u-hmelnickomu-predstavili-novogo-golovu-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823465-u-hmelnickomu-predstavili-novogo-golovu-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823465-u-hmelnickomu-predstavili-novogo-golovu-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823350-zakon-pro-rinok-zemli-mozut-uhvaliti-u-grudni-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823350-zakon-pro-rinok-zemli-mozut-uhvaliti-u-grudni-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823350-zakon-pro-rinok-zemli-mozut-uhvaliti-u-grudni-kornienko.html


 

Єдина кандидатка на посаду голови 

Держкіно не пройшла співбесіду 

Генеральна продюсерка Одеського 

міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, 

яка залишилась єдиною кандидаткою, що 

пройшла кілька етапів конкурсного відбору на 

посаду голови Держкіно, не пройшла 21 

листопада співбесіду в Національному 

агентстві з питань державної служби.

 

 

В армії спростовують інформацію про 

“облави” на призовників 

Оперативне командування "Північ" 

категорично заперечує інформацію, поширену 

окремими ЗМІ, про факти начебто примусової 

відправки хлопців на службу в армію.

 

 

МОУ відповіло на закиди у соцмережах: 

Контузії відносяться до бойових уражень 

У Мінстерстві оборони України запевнили, що 

ушкодження вуха внаслідок контузії та 

акубаротравми відносяться до бойових 

уражень.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Новий рекорд у банківському секторі: 

чистий прибуток зріс у 3,5 раза 

Прибуток банківської системи за січень-

жовтень 2019 року зріс у 3,5 раза - до 52 млрд 

грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2823589-edina-kandidatka-na-posadu-golovi-derzkino-ne-projsla-spivbesidu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2823589-edina-kandidatka-na-posadu-golovi-derzkino-ne-projsla-spivbesidu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2823589-edina-kandidatka-na-posadu-golovi-derzkino-ne-projsla-spivbesidu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823608-v-armii-sprostovuut-informaciu-pro-oblavi-na-prizovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823608-v-armii-sprostovuut-informaciu-pro-oblavi-na-prizovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2823608-v-armii-sprostovuut-informaciu-pro-oblavi-na-prizovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2823436-mou-vidpovilo-na-zakidi-u-socmerezah-kontuzii-vidnosatsa-do-bojovih-urazen.html
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Експерти назвали шляхи відновлення 

довіри українців до фінансового ринку 

Влада має посилити контроль за дотриманням 

етики на фінансовому ринку: адже лише 5% 

українців довіряють фінансистам в Україні, в 

той час як у розвинутих економіках рівень 

довіри сягає 60%. Одна з причин — неетична 

поведінка фінансових компаній та їх 

співробітників.

 

 

Гончарук у Лондоні закликав інвестувати в 

Україну 

Прем„єр-міністр України Олексій Гончарук на 

Інвестиційному саміті ЄБРР пояснив чому 

зараз вигідно інвестувати в Україну.

 

 

Укроборонпром запросив на тендери в 

ProZorro понад 150 постачальників 

22 листопада з ініціативи ДП "ProZorro" 

відбулася зустріч із більш як 150 

постачальниками.

 

 

Уряд готує у концесію ще 10 державних 

активів - Гончарук 

Кабінет міністрів України готує ще 10 

державних активів на концесію.
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Експорт української курятини до ЄС: 

Європа збільшує квоти 

Європарламент 26 листопада ратифікує угоду 

між ЄС і Україною про внесення змін до 

економічної частини Угоди про асоціацію між 

сторонами щодо збільшення безмитної квоти 

на експорт українського м'яса птиці (курятини) 

до країн-членів Євросоюзу.

 

 

Експорт тваринницької продукції до ЄС 

може зупинитися з 2022 року 

Україна не зможе з 2022 року експортувати 

свою тваринницьку продукцію до 

Європейського Союзу, якщо не приведе своє 

законодавство та нормативні документи у 

відповідність до нового регламенту ЄС.

 

 

Українська кукурудза на експорт додає в 

ціні 

Ціна на експортну українську кукурудзу з 

поставками в січні-лютому піднялася до 175 

дол. за тонну.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Сенцов: Голодування Закревської не хайп, і 

ми всі маємо підтримати її вимогу 

Оголошене адвокатом сімей Небесної сотні 

Євгенією Закревською голодування - це 

позиція людини, якій не байдужа доля 

розслідування "справи Майдану", і українці 

мають її підтримати.
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У штаб-квартирі ОБСЄ показали фільм про 

кримських татар 

У штаб-квартирі ОБСЄ у Відні відбувся показ 

англомовного фільму "Боротьба за виживання 

корінного народу Криму

 

 

В “українського диверсанта” Лімешка в 

колонії РФ погіршився стан здоров'я 

У засудженого в РФ українця Геннадія 

Лімешка погіршився стан здоров'я.

 

 

Заборона зібрань в окупованому Криму 

стала інструментом расової дискримінації – 

експерт 

Заборона мирних зібрань стала інструментом 

расової дискримінації в окупованому Криму.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

В Одеському морпорту викрили оборудку 

на 55 мільйонів - СБУ проводить обшуки 

Служба безпеки України спільно з 

Генпрокуратурою блокувала масштабну 

корупційну схему, організовану чиновниками 

одеської філії держпідприємства 

“Адміністрація морських портів України”.
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Рябошапка назвав причину обшуків у мерії 

Одеси 

Правоохоронці провели обшуки у мерії Одеси, 

а також на одному з комунальних підприємств 

у справі створення штучного боргу на сто 

мільйонів гривень.

 

 

Скандальний аудіозапис: 

"Євросолідарність" вимагає створити ТСК 

«Європейська Солідарність» вимагає 

створення у Верховній Раді України 

Тимчасової слідчої комісії із розслідування 

фактів "незаконного втручання Офісу 

Президента в роботу правоохоронних органів".

 

 

Бахматюка оголосили у розшук 

Колишнього власника VAB банку Олега 

Бахматюка оголосили у національний розшук.

 

 

Окружний адмінсуд взявся за позов Ляшка 

до НАЗК 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відкрив провадження за позовом народного 

депутата Верховної Ради кількох попередніх 

скликань Олега Ляшка до Національного 

агентства з питань запобігання корупції.
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Антикорупційний суд зобов’язав порушити 

справу щодо ексглави СБУ Грицака 

Вищий антикорупційний суд зобов‟язав 

Національне антикорупційне бюро порушити 

кримінальну справу щодо колишнього голови 

Служби безпеки України Василя Грицака.

 

 

Укрзалізниця програла у Верховному суді 

справу про штраф АМКУ 

Верховний суд України підтримав позицію 

Антимонопольного комітету України (АМКУ) 

у справі про зловживання монопольним 

становищем АТ "Укрзалізниця".

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Голодомор. Про що розповідають 

пам`ятники АНАЛІТИКА 

Перший в Україні знак на вшанування жертв 

голодного геноциду поставили у Харкові

 

 

У кіно мене завжди кличуть на роль якогось 

придурка чи кегебіста - Олексій 

Вертинський, актор театру і кіно 

ІНТЕРВ'Ю 

Перша вистава, в якій цей актор зіграв у 1997 році на 
столичній сцені, була «Дон Жуан» у постановці 
Станіслава Мойсеєва.
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Дитяче Євробачення 2019: 19 учасників і 

вибрики росіян АНАЛІТИКА 

Росія боїться спілкування своїх виконавців з 

юними українцями.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні дозволили фото на паспорт у 

головному уборі ФОТО 

В Україні затверджено нові вимоги до 

фотозображень при оформленні біометричних 

документів, які дозволяють вірянам релігійних 

конфесій фотографуватися в головних уборах.

 

 

"Видавництво Старого Лева" пояснило, 

чому продало в Росію права на свої книжки 

Львівське "Видавництво Старого Лева" 

розцінює продаж прав на видання книжок 

«Голосно, тихо, пошепки» та «Я так бачу» 

російському видавництву "Манн, Іванов і 

Фербер" як заходи культурної боротьби.

 

 

Кримськотатарська громада хоче 

побудувати у Києві мечеть 

Кримськотатарська громада планує за 

сприяння Туреччини побудувати в Києві 

найбільшу в Україні мечеть. Проект культової 

споруди, розрахованої на 5 тисяч осіб, вже 

готовий.
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Ястремську номіновано на премію WTA у 

категорії "Новачок року" 

Друга "ракетка" України 19-річна Даяна 

Ястремська потрапила до числа номінанток на 

тенісну премію WTA Player Awards у категорії 

"Новачок року".

 

 

Українські екоокуляри набрали на 

Kickstarter необхідні $10 тисяч ВІДЕО 

Український проєкт Ochis Coffee, який 

займається виготовленням окулярів із 

продуктів переробки кави, набрав вже понад 10 

тисяч доларів фінансової підтримки на 

міжнародному краудфандінговому сайті 

Kickstarter.

 

 

 

НОК України назвав переможців конкурсу 

спортивних світлин 

В Олімпійському домі підвели підсумки 

Всеукраїнського конкурсу спортивних світлин, 

який щороку проводиться Національним 

олімпійським комітетом України.

 

 

Кропивницький популяризуватимуть серед 

туристів як архітектурну перлину 

У Кропивницькому розробили програму 

розвитку туристичної галузі міста на 2020-2022 

роки, на реалізацію якої загалом планують 

витратити близько 3 мільйони гривень.
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