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ТОП 

 

Президент повернув кримінальну 

відповідальність за незаконне збагачення 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо конфіскації 

незаконних активів осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави …

 

 

Зеленський — про "нормандську зустріч": 

Готові, але треба ще трішечки попрацювати 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що загалом українська сторона готова до участі 

у зустрічі в нормандському форматі, 

запланованої на 9 грудня в Парижі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825128-prezident-povernuv-kriminalnu-vidpovidalnist-za-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825128-prezident-povernuv-kriminalnu-vidpovidalnist-za-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825128-prezident-povernuv-kriminalnu-vidpovidalnist-za-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825140-zelenskij-pro-normandsku-zustric-gotovi-ale-treba-se-trisecki-popracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825140-zelenskij-pro-normandsku-zustric-gotovi-ale-treba-se-trisecki-popracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825140-zelenskij-pro-normandsku-zustric-gotovi-ale-treba-se-trisecki-popracuvati.html


 

Україна направила Газпрому два проєкти 

транзитних договорів 

Україна направила Газпрому проєкти двох 

договорів, які стосуються транспортування 

газу.

 

 

Іванісова виключили зі ―Слуги народу‖ — 

Президент 

Роман Іванісов став третім народним 

депутатом, якого виключили зі “Слуги 

народу”.

 

 

Штормові хвилі ―чистять‖ місце аварії 

танкера ―Делфі‖ - екологи 

Протягом доби більш як у 8 разів знизився 

вміст нафтопродуктів у морській воді поблизу 

міського пляжу Одеси, де 22 листопада 

викинуло штормовими хвилями на мілину 

аварійний танкер "Делфі" з пропискою у 

молдавському порту Джурджулешти.

 

 

Донбас треба щонайшвидше повертати, 

працювати над цим просто зараз - Руслан 

Хомчак, начальник Генштабу – 

головнокомандувач ЗСУ (ІНТЕРВ'Ю) 

На минулому тижні відбувся перший візит до 

Брюсселя начальника Генерального штабу – 
головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта 
Руслана Хомчака, який відвідав бельгійську 
столицю для участі в засіданні Військового 
комітету ЄС. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2824951-ukraina-napravila-gazpromu-dva-proekti-tranzitnih-dogovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2824951-ukraina-napravila-gazpromu-dva-proekti-tranzitnih-dogovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2824951-ukraina-napravila-gazpromu-dva-proekti-tranzitnih-dogovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825105-ivanisova-viklucili-zi-slugi-narodu-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825105-ivanisova-viklucili-zi-slugi-narodu-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825105-ivanisova-viklucili-zi-slugi-narodu-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2824770-stormovi-hvili-cistat-misce-avarii-tankera-delfi-ekologi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2824770-stormovi-hvili-cistat-misce-avarii-tankera-delfi-ekologi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2824770-stormovi-hvili-cistat-misce-avarii-tankera-delfi-ekologi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824697-ruslan-homcak-nacalnik-genstabu-golovnokomanduvac-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824697-ruslan-homcak-nacalnik-genstabu-golovnokomanduvac-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824697-ruslan-homcak-nacalnik-genstabu-golovnokomanduvac-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824697-ruslan-homcak-nacalnik-genstabu-golovnokomanduvac-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824697-ruslan-homcak-nacalnik-genstabu-golovnokomanduvac-zsu.html


 

В Україні поменшало прихильників ―нових 

облич‖ у Раді 

У порівнянні з серпнем 2019 року українці 

змінили свою думку щодо нових облич у 

Верховній Раді: 41% вважають відсутність у 

них політичного досвіду негативом, а 24% - 

позитивом.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

На саміті НАТО у Лондоні говоритимуть 

про російську загрозу 

Лідери країн НАТО, які 4 грудня зустрінуться 

у Лондоні для відзначення 70-річниці з 

моменту створення Альянсу, говоритимуть, 

серед іншого, про російську загрозу.

 

 

Українці в Японії вимагають відкликати 

медалі, якими нагородили каратистів з 

«ДНР» у Токіо 

Ураїнська громада Японії «Краяни» вимагає 

відкликати медалі, якими були нагороджені 

представники так званої «ДНР» на змаганнях з 

карате KWF World Conference & World Cup у 

Токіо.

 

 

 

Криклій повідомив, коли Україна готова 

лібералізувати автоперевезення із 

Туреччиною 

Україна готова лібералізувати автомобільні 

перевезення з Туреччиною вже на початку 

2020 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2824790-v-ukraini-pomensalo-prihilnikiv-novih-oblic-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2824790-v-ukraini-pomensalo-prihilnikiv-novih-oblic-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2824790-v-ukraini-pomensalo-prihilnikiv-novih-oblic-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825138-na-samiti-nato-u-londoni-govoritimut-pro-rosijsku-zagrozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825138-na-samiti-nato-u-londoni-govoritimut-pro-rosijsku-zagrozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825138-na-samiti-nato-u-londoni-govoritimut-pro-rosijsku-zagrozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2825015-ukrainci-v-aponii-vimagaut-vidklikati-medali-akimi-nagorodili-karatistiv-z-dnr-u-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2825015-ukrainci-v-aponii-vimagaut-vidklikati-medali-akimi-nagorodili-karatistiv-z-dnr-u-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2825015-ukrainci-v-aponii-vimagaut-vidklikati-medali-akimi-nagorodili-karatistiv-z-dnr-u-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2825015-ukrainci-v-aponii-vimagaut-vidklikati-medali-akimi-nagorodili-karatistiv-z-dnr-u-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2824915-kriklij-povidomiv-koli-ukraina-gotova-liberalizuvati-avtoperevezenna-iz-tureccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2824915-kriklij-povidomiv-koli-ukraina-gotova-liberalizuvati-avtoperevezenna-iz-tureccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2824915-kriklij-povidomiv-koli-ukraina-gotova-liberalizuvati-avtoperevezenna-iz-tureccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2824915-kriklij-povidomiv-koli-ukraina-gotova-liberalizuvati-avtoperevezenna-iz-tureccinou.html


 

Фірташ заперечує, що платив за компромат 

на Байдена — NYT 

Український олігарх Дмитро Фірташ заявив, 

що не володіє компрометуючою інформацією 

на колишнього віцепрезидента США Джо 

Байдена і не фінансував її пошуки.

БЕЗПЕКА 

 

Російське лукавство: «національні інтереси» 

замість «національної оборони» 

На що варто звернути увагу в терміново 

проведеному військовому засіданні Радбезу 

Росії

 

 

Росія випробовує на Донбасі нові 

снайперські гвинтівки - розвідка 

На окуповані частини Донецької та Луганської 

областей командування російсько-окупаційних 

військ доставило спецназівців із засобами 

технічної розвідки та снайперськими 

гвинтівками, у тому числі невстановленого 

зразка.

 

 

Навколо розведення сил на Донбасі 

відбувається відверта маніпуляція - Хомчак 

Поточні процеси розведення військ на ділянках 

вздовж контактної лінії на Донбасі мають 

кінцевою метою повернення контролю над 

кордонами, відновлення роботи органів 

державного управління та забезпечення 

нормального життя для місцевого населення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2824971-firtas-zaperecue-so-plativ-za-kompromat-na-bajdena-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2824971-firtas-zaperecue-so-plativ-za-kompromat-na-bajdena-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2824971-firtas-zaperecue-so-plativ-za-kompromat-na-bajdena-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2824903-rosijske-lukavstvo-nacionalni-interesi-zamist-nacionalnoi-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2824903-rosijske-lukavstvo-nacionalni-interesi-zamist-nacionalnoi-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2824903-rosijske-lukavstvo-nacionalni-interesi-zamist-nacionalnoi-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824796-rosii-viprobovue-na-donbasi-novi-snajperski-gvintivki-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824796-rosii-viprobovue-na-donbasi-novi-snajperski-gvintivki-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824796-rosii-viprobovue-na-donbasi-novi-snajperski-gvintivki-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2825057-navkolo-rozvedenna-sil-na-donbasi-vidbuvaetsa-vidverta-manipulacia-homcak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2825057-navkolo-rozvedenna-sil-na-donbasi-vidbuvaetsa-vidverta-manipulacia-homcak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2825057-navkolo-rozvedenna-sil-na-donbasi-vidbuvaetsa-vidverta-manipulacia-homcak.html


 

Укроборонпром обрав нового директора 

Житомирського бронетанкового 

Переможцем конкурсу на посаду директора 

державного підприємства “Житомирський 

бронетанковий завод” став Олексій Жуковець.

 

 

Окупанти накрили вогнем позиції ЗСУ під 

Мар’їнкою 

Російсько-окупаційні війська обстріляли 

позиції Об'єднаних сил поблизу Мар’їнки 

Донецької області.

 

УКРАЇНА 

 

Абромавичус анонсував більші зарплати 

для "топів" в Укроборонпромі та своє 

можливе звільнення 

Наглядова рада Укроборонпрому у грудні 

планує збільшити грошову винагороду 

директорам своїх підприємств до рівня 

керівників компаній аналогічного рівня - від 5 

до 15 тисяч доларів.

 

 

Представили нового голову Чернівецької 

ОДА Сергія Осачука 

У Чернівцях представили нового голову 

Чернівецької ОДА. Ним став почесний консул 

Австрії у Чернівцях Сергій Осачук.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825074-ukroboronprom-obrav-novogo-direktora-zitomirskogo-bronetankovogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825074-ukroboronprom-obrav-novogo-direktora-zitomirskogo-bronetankovogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825074-ukroboronprom-obrav-novogo-direktora-zitomirskogo-bronetankovogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824768-okupanti-nakrili-vognem-pozicii-zsu-pid-marinkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824768-okupanti-nakrili-vognem-pozicii-zsu-pid-marinkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824768-okupanti-nakrili-vognem-pozicii-zsu-pid-marinkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2824988-abromavicus-anonsuvav-bilsi-zarplati-dla-topiv-v-ukroboronpromi-ta-svoe-mozlive-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2824988-abromavicus-anonsuvav-bilsi-zarplati-dla-topiv-v-ukroboronpromi-ta-svoe-mozlive-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2824988-abromavicus-anonsuvav-bilsi-zarplati-dla-topiv-v-ukroboronpromi-ta-svoe-mozlive-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2824988-abromavicus-anonsuvav-bilsi-zarplati-dla-topiv-v-ukroboronpromi-ta-svoe-mozlive-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2824804-predstavili-novogo-golovu-cerniveckoi-oda-sergia-osacuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2824804-predstavili-novogo-golovu-cerniveckoi-oda-sergia-osacuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2824804-predstavili-novogo-golovu-cerniveckoi-oda-sergia-osacuka.html


 

Сінькевич піде до суду через результати 

конкурсу на посаду голови Держкіно 

Юристи, що взялися захищати кандидатку на 

посаду голови Держкіно Юлію Сінькевич, 

домагатимуться перегляду рішення 

Нацагентства з питань держслужби і готують 

позов до суду.

 

 

В райадміністраціях Запоріжжя готуються 

до масштабного скорочення 

Протягом двох місяців районні державні 

адміністрації Запорізької області мають 

скоротити 680 працівників.

 

 

Голова Нацслужби здоров’я подав у 

відставку 

Голова Національної служби здоров’я України 

Олег Петренко написав заяву про звільнення. 

 

 

Загороднюк закликає Раду розсекретити 

оборонні закупівлі 

Реформа оборонних закупівель стане 

можливою після ухвалення відповідного 

законопроекту, який вже зареєстрований у 

Верховній Раді.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825135-sinkevic-pide-do-sudu-cerez-rezultati-konkursu-na-posadu-golovi-derzkino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825135-sinkevic-pide-do-sudu-cerez-rezultati-konkursu-na-posadu-golovi-derzkino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825135-sinkevic-pide-do-sudu-cerez-rezultati-konkursu-na-posadu-golovi-derzkino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2824883-v-rajadministraciah-zaporizza-gotuutsa-do-masstabnogo-skorocenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2824883-v-rajadministraciah-zaporizza-gotuutsa-do-masstabnogo-skorocenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2824883-v-rajadministraciah-zaporizza-gotuutsa-do-masstabnogo-skorocenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825079-golova-nacsluzbi-zdorova-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825079-golova-nacsluzbi-zdorova-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825079-golova-nacsluzbi-zdorova-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825072-zagorodnuk-zaklikae-radu-rozsekretiti-oboronni-zakupivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825072-zagorodnuk-zaklikae-radu-rozsekretiti-oboronni-zakupivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825072-zagorodnuk-zaklikae-radu-rozsekretiti-oboronni-zakupivli.html


 

Бородянський розповів, коли буде 

задоволений результатами МКМС 

Міністр з питань культури, молоді та спорту 

Володимир Бородянський заявив, що буде 

задоволений своєю роботою, якщо вдасться 

вибудувати і запустити всі заплановані 

міністерством процеси.

 

 

У кошторис Ради не заклали грошей на 

сенсорну кнопку — ЧЕСНО 

У кошторисі Верховної Ради на 2020 рік не 

передбачено видатків на технічне 

переобладнання робочих місць народних 

депутатів.

 

 

Мінцифри запустило сайт-прототип 

майбутньої мапи інтернету України 

Міністерство цифрової трансформації України 

збирає інформацію про реальне покриття 

України інтернетом і наразі запустило сайт - 

прототип майбутньої мапи інтернету України.

 

ЕКОНОМІКА  

 

 

Акціонери "Запоріжсталі" призначили 

нового гендиректора 

Генеральним директором комбінату 

"Запоріжсталь" призначений Олександр 

Мироненко.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2824739-borodanskij-rozpoviv-pro-rezultati-roboti-akimi-bude-zadovolenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2824739-borodanskij-rozpoviv-pro-rezultati-roboti-akimi-bude-zadovolenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2824739-borodanskij-rozpoviv-pro-rezultati-roboti-akimi-bude-zadovolenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2824999-u-kostoris-radi-ne-zaklali-grosej-na-sensornu-knopku-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2824999-u-kostoris-radi-ne-zaklali-grosej-na-sensornu-knopku-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2824999-u-kostoris-radi-ne-zaklali-grosej-na-sensornu-knopku-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2824880-mincifri-zapustilo-sajtprototip-majbutnoi-mapi-internetu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2824880-mincifri-zapustilo-sajtprototip-majbutnoi-mapi-internetu-ukraini.html
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Арахамія анонсував після продажу 

"Vodafone Україна" ще три угоди на $1,4 

мільярда 

Голова депутатської фракції «Слуга народу» 

Давид Арахамія після продажу «Vodafone 

Україна» анонсував ще три угоди загальною 

вартістю 1,4 млрд дол. США.

 

 

НБУ оновив вимоги до міжбанківського 

розрахункового документа 

Національний банк оновив вимоги до 

формування міжбанківського електронного 

розрахункового документа, виключивши 

реквізит "Код банку".

 

 

Уряд запроваджує страхову ціну газу на 

зиму - Оржель 

Уряд із січня 2020 року планує впровадити 

страхову ціну на газ, яка буде нижчою на 7%, 

ніж у першому кварталі 2019 року. 

 

 

Україна прийматиме міжнародний з’їзд 

підприємців та інноваторів SIA Summit 

З 3 по 7 грудня в столиці України розпочне 

роботу міжнародний з’їзд соціальних 

підприємців та інноваторів SIA Summit, який 

збере підприємців та інноваторів з 20 країн. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У парламенті Польщі хочуть провести 

зустріч із колишніми в’язнями Кремля 

У парламенті Польщі варто провести велику 

конференцію за участю колишніх політв’язнів 

Кремля, на якій розповісти про злочини 

російської тоталітарної системи та дії Росії на 

сході України.

 

 

―Клітки-стакани‖ та зіпсовані продукти: у 

Денісової розповіли про ―горрор‖ у 

дніпровській в'язниці (ФОТО) 

Ряд суттєвих порушень та недотримання 

міжнародних норм у сфері поводження із 

засудженими виявили під час моніторингового 

візиту до ДУ "Дніпровська установа виконання 

покарань (№ 4)".

 

 

Після арешту батька ніхто не спілкується з 

родиною - донька Приходька 

В окупованому Криму друзі українського 

патріота Олега Приходька, заарештованого за 

підозрою в тероризмі, "забули" про день 

народження політв'язня і не приходять 

провідати його родину.

 

 

"Мистецтво з-за ґрат": Сущенко взяв 

участь у символічному демонтажі виставки 

у Варшаві (ФОТО, ВІДЕО) 

Колишній політв'язень Кремля, український 

журналіст Роман Сущенко та посол України 

Андрій Дещиця взяли участь у символічному 

демонтажі виставки малюнків «Мистецтво з-за 

ґрат» із фасаду будівлі посольства України у 

Варшаві.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Поліція порушила справу за фактом аварії 

танкера ―Делфі‖ 

Поліція відкрила кримінальне провадження за 

фактом аварії іноземного танкера “Делфі”, що 

сталася 22 листопада біля берегів Одеси.

 

 

Сироїд готова взяти Садового на поруки 

Лідерка партії "Самопоміч", колишня 

віцеспікерка Верховної ради Оксана Сироїд 

готова взяти на особисті поруки мера міста 

Львова Андрія Садового, якого підозрюють у 

зловживанні владою.

 

 

Справа Гандзюк: майже 75% українців 

вважають розслідування неефективним 

Ефективними дії правоохоронних органів 

щодо розслідування вбивства активістки 

Катерини Гандзюк вважають лише 9% 

опитаних українців, а 74,5% оцінюють дії 

правоохоронців як неефективні.

 

 

Ексзаступник міністра економіки, 

звинувачений у держзраді, вийшов із СІЗО 

Колишній заступник міністра економіки Юрій 

Бровченко, якого звинувачують у держзраді, 

вийшов із СІЗО під заставу.
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Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка 

на поруки 

Прокуратура Київської області оскаржила 

рішення Бориспільського міськрайонного суду 

про обрання колишньому народному депутату 

Олегу Ляшку запобіжного заходу у вигляді 

особистої поруки.

 

 

Апеляція на вирок Януковичу: суд вислухав 

адвокатів і переніс засідання 

Київський апеляційний суд переніс розгляд 

апеляційних скарг на вирок Оболонського 

райсуду Києва у справі щодо державної зради 

експрезидента Віктора Януковича на 9 грудня.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Місія МВФ поїхала. Але дверима не 

грюкнула АНАЛІТИКА 

І це вже, безумовно, позитив для України. Бо, 

схоже, сьогодні держава знову стоїть на порозі 

цивілізаційного вибору

 

Хто ви, «мере» окупованої Горлівки 

Матюха? АНАЛІТИКА 

На це запитання є цілий набір відповідей: Від 

«герой розвідник» - до «аналог Наді 

Савченко». І приводи для такого розброду 

оцінок - є
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Від домашнього насильства в Україні 

страждає понад 1,8 мільйона жінок 

Від фізичного домашнього насильства в 

Україні страждає більш як 1,8 мільйона жінок.

 

Зеленський нагородив режисерку Голланд 

орденом княгині Ольги за фільм "Ціна 

правди" (ФОТО) 

Режисерку фільму “Ціна правди” Аґнєшку 

Голланд за висвітлення теми Голодомору 

нагородили орденом княгині Ольги. 

 

Український бодібілдер Горобець здобув 

перемогу на турнірі в Мексиці (ФОТО) 

Непереможний на професіональному рівні 

український бодібілдер Дмитро Горобець 

здобув перемогу на турнірі в Мексиці.

 

 

Оприлюднили графік пробного ЗНО-2020 

ІНФОГРАФІКА 

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне 

тестування триватиме з 3 по 24 січня, пробне 

тестування відбудеться 21 та 28 березня.
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Патріотична комедія ―Наші котики‖ вийде 

в прокат 30 січня 

Творці неполіткоректної комедії “Наші 

котики” презентували трейлер фільму.

 

 

Азербайджанський лоукостер почне літати в 

"Бориспіль" з 22 січня 

Починаючи з 22 січня 2020 року 

азербайджанський лоукостер Buta Airways 

буде виконувати рейси в Київ в Міжнародний 

аеропорт Бориспіль.

 

Раді пропонують заборонити дельфінарії в 

Україні 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 

щодо імплементації положень деяких 

міжнародних угод та директив ЄС у сфері 

охорони тваринного та рослинного світу, що 

передбачає посилення відповідальності за 

жорстоке поводження з тваринами (№2351). 
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