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ТОП 

 

Зеленський підписав держбюджет-2020 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про Державний бюджет України на 

2020 рік".

 

 

Трамп обіцяє негайно підписати оборонний 

бюджет з $300 мільйонами для України 

Президент США Дональд Трамп заявив, що 

готовий негайно ухвалити проєкт бюджету на 

оборонні потреби країни, який зараз 

розглядається в Сенаті і передбачає оборонну 

підтримку Україні та санкції проти російських 

газопроводів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835755-zelenskij-pidpisav-derzbudzet2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835755-zelenskij-pidpisav-derzbudzet2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2836114-tramp-obicae-negajno-pidpisati-oboronnij-budzet-z-300-miljonami-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2836114-tramp-obicae-negajno-pidpisati-oboronnij-budzet-z-300-miljonami-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2836114-tramp-obicae-negajno-pidpisati-oboronnij-budzet-z-300-miljonami-dla-ukraini.html


 

Україна в ОБСЄ викрила ―кіношні трюки‖ 

ФСБ з повернутими кораблями 

Українська делегація в ОБСЄ 

продемонструвала країнам-учасницям 

порівняльний аналіз відеозапису ФСБ РФ щодо 

стану переданих Україні захоплених кораблів 

ВМСУ, довівши, що ця зйомка має 

маніпулятивний та тенденційний характер.

 

 

Рада може 12 грудня продовжити дію закону 

про особливий статус Донбасу 

Верховна Рада планує 12 грудня ухвалити за 

основу та в цілому законопроєкт №2569 “Про 

внесення зміни до статті 1 Закону України 

"Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької 

та Луганської областей"”.

 

 

Зеркаль пояснила, чому газові перемовини з 

РФ не мають лякати українців 

ЕКСКЛЮЗИВ 

Переговори між Україною і Росією щодо 

транзиту газу стосуються технічних питань і не 

мають бути великим подразником для 

суспільства, на відміну від способу виконання 

Росією рішення Стокгольмського арбітражу.

 

 

Бійка у Раді: ―Свобода‖ пояснила, як 

ексдепутати потрапили на аграрний комітет 

Народні депутати минулих скликань від ВО 

“Свобода” прийшли на засідання Комітету з 

питань аграрної та земельної політики, де у 

них сталася бійка з членом фракції “Слуга 

народу”, як представники громадськості.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2836145-ukraina-v-obse-vikrila-kinosni-truki-fsb-z-povernutimi-korablami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2836145-ukraina-v-obse-vikrila-kinosni-truki-fsb-z-povernutimi-korablami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2836145-ukraina-v-obse-vikrila-kinosni-truki-fsb-z-povernutimi-korablami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836016-rada-moze-12-grudna-prodovziti-diu-zakonu-pro-osoblivij-status-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836016-rada-moze-12-grudna-prodovziti-diu-zakonu-pro-osoblivij-status-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836016-rada-moze-12-grudna-prodovziti-diu-zakonu-pro-osoblivij-status-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835876-zerkal-poasnila-comu-gazovi-peremovini-z-rf-ne-maut-lakati-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835876-zerkal-poasnila-comu-gazovi-peremovini-z-rf-ne-maut-lakati-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835876-zerkal-poasnila-comu-gazovi-peremovini-z-rf-ne-maut-lakati-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835876-zerkal-poasnila-comu-gazovi-peremovini-z-rf-ne-maut-lakati-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836035-bijka-u-radi-svoboda-poasnila-ak-eksdeputati-potrapili-na-agrarnij-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836035-bijka-u-radi-svoboda-poasnila-ak-eksdeputati-potrapili-na-agrarnij-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836035-bijka-u-radi-svoboda-poasnila-ak-eksdeputati-potrapili-na-agrarnij-komitet.html


 

РосЗМІ про «Норманді»: Від фанфар і 

зневаги – до злості і грубощів  

Різка реакція на паризький саміт у Росії 

дозволяє припустити, що «нічия» була на 

користь України

БЕЗПЕКА 

 

Біля столичних "Даринку" і "Платформи" 

випари ртуті зашкалюють до 16 разів 

Київська міська держадміністрація розпочинає 

проєкт із демеркуризації на території заводу 

"Радикал", де випари ртуті перевищені від 4 до 

16 разів.

 

 

В ОРДЛО створюють вербувальні "команди 

на колесах" 

Російське окупаційне командування агітує 

місцеве населення так званих “ДНР/ЛНР” для 

набору на військову службу в з’єднання і 

частини 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Мінські домовленості: чи можливі зміни? 

В Мінських угодах криється чимало ризиків. 

Але є й можливості убезпечитися від цих 

ризиків

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835806-roszmi-pro-normandi-vid-fanfar-i-znevagi-do-zlosti-i-grubosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835806-roszmi-pro-normandi-vid-fanfar-i-znevagi-do-zlosti-i-grubosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835806-roszmi-pro-normandi-vid-fanfar-i-znevagi-do-zlosti-i-grubosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2835983-bila-stolicnih-darinku-i-platformi-vipari-rtuti-zaskaluut-do-16-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2835983-bila-stolicnih-darinku-i-platformi-vipari-rtuti-zaskaluut-do-16-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2835983-bila-stolicnih-darinku-i-platformi-vipari-rtuti-zaskaluut-do-16-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2835762-v-ordlo-stvoruut-verbuvalni-komandi-na-kolesah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2835762-v-ordlo-stvoruut-verbuvalni-komandi-na-kolesah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2835762-v-ordlo-stvoruut-verbuvalni-komandi-na-kolesah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835631-minski-domovlenosti-ci-mozlivi-zmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835631-minski-domovlenosti-ci-mozlivi-zmini.html


 

Офіс Президента оновив переклад 

висновків "нормандського саміту" 

На офіційному сайті Президента України 

внесли зміни у текст Загальних узгоджених 

висновків Паризького саміту в Нормандському 

форматі 9 грудня 2019 року. 

 

МЗС висловлює протест через 

"представників адміністрації Криму" до 

Сербії 

Міністерство закордонних справ глибоко 

стурбоване фактом візиту представників 

окупаційної адміністрації Криму до Белграду 

4-7 грудня і запросило до МЗС тимчасову 

повірену у справах Республіки Сербія в 

Україні Світлану Кошутич … 

 

Напередодні саміту ЄС Зеленський 

закликав продовжити санкції проти Росії 

Президент Володимир Зеленський розповів 

президенту Європейської ради Шарлю 

Мішелю про основні результати зустрічі 

"нормандської четвірки" та закликав 

продовжити санкції проти Росії.

 

 

Лояльний до Трампа телеканал намагався 

отримати візу для Онищенка 

Перед арештом колишнього народного 

депутата Олександра Онищенка у Німеччині 

американський телеканал One America News, 

відомий своєю лояльністю до президента США 

Дональда Трампа, намагався отримати візу для 

українця.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836205-ofis-prezidenta-onoviv-pereklad-visnovkiv-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836205-ofis-prezidenta-onoviv-pereklad-visnovkiv-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836205-ofis-prezidenta-onoviv-pereklad-visnovkiv-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2836207-mzs-vislovlue-protest-cerez-predstavnikiv-administracii-krimu-do-serbii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2836207-mzs-vislovlue-protest-cerez-predstavnikiv-administracii-krimu-do-serbii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2836207-mzs-vislovlue-protest-cerez-predstavnikiv-administracii-krimu-do-serbii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2836207-mzs-vislovlue-protest-cerez-predstavnikiv-administracii-krimu-do-serbii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835777-naperedodni-samitu-lideriv-es-prezident-evroradi-zatelefonuvav-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835777-naperedodni-samitu-lideriv-es-prezident-evroradi-zatelefonuvav-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835777-naperedodni-samitu-lideriv-es-prezident-evroradi-zatelefonuvav-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835785-loalnij-do-trampa-telekanal-namagavsa-otrimati-vizu-dla-onisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835785-loalnij-do-trampa-telekanal-namagavsa-otrimati-vizu-dla-onisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835785-loalnij-do-trampa-telekanal-namagavsa-otrimati-vizu-dla-onisenka.html


 

До України їде заступниця генсека ООН з 

миротворчих питань 

Україну 12–13 грудня відвідає заступниця 

генерального секретаря ООН з політичних та 

миротворчих питань Розмарі Дікарло.

 

 

У Вітебську відкрили Почесне консульство 

України 

У білоруському Вітебську в середу відкрили 

Почесне консульство України. 

 

УКРАЇНА 

 

РФ не зможе використати справи проти 

Порошенка в міжнародних судах — Зеркаль 

Ексзаступниця міністра закордонних справ 

України Олена Зеркаль вважає, що 

українським політикам час переходити до 

цивілізованої процедури передачі влади і 

перестати шукати проблеми у діях 

попередників.

 

 

Президент призначив заступника міністра 

оборони главою комісії, яку очолював 

Кривонос 

Президент Володимир Зеленський призначив 

заступника міністра оборони Олександра 

Поліщука головою Міжвідомчої комісії з 

політики військово-технічного співробітництва 

та експортного контролю й вніс зміни до 

положення про цю комісію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836160-do-ukraini-ide-zastupnica-genseka-oon-z-mirotvorcih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836160-do-ukraini-ide-zastupnica-genseka-oon-z-mirotvorcih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836160-do-ukraini-ide-zastupnica-genseka-oon-z-mirotvorcih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835929-u-vitebsku-vidkrili-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835929-u-vitebsku-vidkrili-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835929-u-vitebsku-vidkrili-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836081-rf-ne-zmoze-vikoristati-spravi-proti-porosenka-v-miznarodnih-sudah-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836081-rf-ne-zmoze-vikoristati-spravi-proti-porosenka-v-miznarodnih-sudah-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836081-rf-ne-zmoze-vikoristati-spravi-proti-porosenka-v-miznarodnih-sudah-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835978-prezident-priznaciv-zastupnika-ministra-oboroni-glavou-komisii-aku-ocoluvav-krivonos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835978-prezident-priznaciv-zastupnika-ministra-oboroni-glavou-komisii-aku-ocoluvav-krivonos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835978-prezident-priznaciv-zastupnika-ministra-oboroni-glavou-komisii-aku-ocoluvav-krivonos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835978-prezident-priznaciv-zastupnika-ministra-oboroni-glavou-komisii-aku-ocoluvav-krivonos.html


 

Замість Держаудиту створили Офіс 

фінансового контролю 

Кабінет міністрів створив на базі Державної 

аудиторської служби Офіс фінансового 

контролю, який реалізовуватиме державну 

політику у сфері державного фінансового 

контролю.

 

 

МОЗ готує модель страхування: за кого 

платитиме держава 

У наступному році МОЗ планує напрацювати 

модель медичного страхування, яка додатково 

до програми медичних гарантій дозволить 

покривати громадянам медичні послуги.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Тримати одночасно і ціни, і курс НБУ? 

Місія нездійсненна АНАЛІТИКА 

На НБУ тиснуть з вимогою негайно 

пом'якшити монетарну політику. Але експорт 

залежить не лише від курсу гривні, а й від 

власних витрат…

 

 

В Україну поновили імпорт російського 

дизпального 

Підприємства Wexler Group розпочали 

реалізацію дизпального, яке імпортується з 

Росії нафтопродуктопроводом 

“Прикарпатзахідтранс”.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835816-zamist-derzauditu-stvorili-ofis-finansovogo-kontrolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835816-zamist-derzauditu-stvorili-ofis-finansovogo-kontrolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835816-zamist-derzauditu-stvorili-ofis-finansovogo-kontrolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836125-moz-gotue-model-strahuvanna-za-kogo-platitime-derzava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836125-moz-gotue-model-strahuvanna-za-kogo-platitime-derzava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836125-moz-gotue-model-strahuvanna-za-kogo-platitime-derzava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836061-trimati-odnocasno-i-cini-i-kurs-nbu-misia-nezdijsnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836061-trimati-odnocasno-i-cini-i-kurs-nbu-misia-nezdijsnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836061-trimati-odnocasno-i-cini-i-kurs-nbu-misia-nezdijsnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835716-v-ukrainu-ponovili-import-rosijskogo-dizpalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835716-v-ukrainu-ponovili-import-rosijskogo-dizpalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835716-v-ukrainu-ponovili-import-rosijskogo-dizpalnogo.html


 

НКРЕКП затвердила нові тарифи для 

Укренерго 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердила нові тарифи 

НЕК "Укренерго" на 2020 рік на передачу 

електричної енергії та на послуги 

диспетчерського управління.

 

 

В Україні запустили платформу підтримки 

малого та середнього бізнесу Merezha 

В Україні запущено онлайн-сервіс, що являє 

собою платформу для підприємців, де можна 

знайти експертів для малого та середнього 

бізнесу, фінансування бінесу, консалтингову, 

технічну підтримку тощо.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Більш як половину арештованих у РФ 

журналістів затримали в анексованому 

Криму - CPJ 

Більше ніж половина журналістів, які 

утримуються в місцях несвободи в Росії, були 

затримані в анексованому Криму.

 

 

Окупанти вручили обвинувальний 

висновок трьом фігурантам 

"красногвардійської справи" 

Так звана прокуратура в окупованому Росією 

Криму вручила обвинувальний висновок 

фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір" 

(красногвардійська група).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836052-nkrekp-zatverdila-novi-tarifi-dla-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836052-nkrekp-zatverdila-novi-tarifi-dla-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836052-nkrekp-zatverdila-novi-tarifi-dla-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835904-v-ukraini-zapustili-platformu-pidtrimki-malogo-ta-serednogo-biznesu-merezha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835904-v-ukraini-zapustili-platformu-pidtrimki-malogo-ta-serednogo-biznesu-merezha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835904-v-ukraini-zapustili-platformu-pidtrimki-malogo-ta-serednogo-biznesu-merezha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835749-bils-ak-polovinu-arestovanih-u-rf-zurnalistiv-zatrimali-v-aneksovanomu-krimu-cpj.html
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ФСБ шантажує ―охоронця Яроша‖ 

списками на обмін 

Українському політв'язню в Росії Олександру 

Шумкову за відмову у співпраці як 

"засекреченого свідка" ФСБ загрожувало 

невключення у список на можливий обмін і 

навіть тим, що "взагалі живим із Росії не 

повернеться".

 

 

Кримський "суд" залишив під вартою двох 

політв'язнів 

В окупованому Криму так званий Верховний 

суд, який засідав у середу 11 грудня, не 

задовольнив апеляційну скаргу щодо 

фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" (друга 

сімферопольська група) Різи Іззетова і Аліма 

Карімова. Вони залишаються під вартою до 15 

лютого наступного року.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Компанія Фірташа піде до суду через 

штрафи АМКУ 16 облгазам 

Регіональна газова компанія (РГК) має намір 

оскаржити рішення Антимонопольного 

комітету про накладення штрафів на 16 

облгазів за приведення обсягів газу до 

стандартних умов.

 

Афера на 200 мільйонів: ДБР прийшло з 

обшуком до ексдепутата Микитася - ЗМІ 

Слідчі Державного бюро розслідувань провели 

обшуки у помешканні колишнього народного 

депутата у справі легалізації 200 млн грн 

незаконних доходів.
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СБУ розслідує справу про втрату секретних 

документів 

На Чернігівщині СБУ розслідує кримінальне 

провадження щодо втрати документів, які 

містять державну таємницю.

 

 

Рада хоче "перезапустити" ТСК, що 

розслідує справу Гандзюк 

Верховна Рада планує 12 грудня розглянути 

постанову про створення в парламенті 

дев'ятого скликання тимчасової слідчої комісії 

щодо розслідування нападів на громадських 

активістів.

 

 

Кримській ексдепутатці заочно дали 14 

років за держзраду 

Святошинський райсуд Києва засудив до 14 

років позбавлення волі колишнього депутата 

Верховної Ради АР Крим VI скликання 

Світлану Савченко за державну зраду.

 

 

Фігуранта "справи бронежилетів" суд 

відпустив під домашній арешт 

Апеляційний суд міста Києва змінив 

запобіжний захід першому заступнику 

начальника Головного управління розвитку та 

супроводу матеріального забезпечення 

Збройних сил України Сергію Почтаренку з 

утримання під вартою на цілодобовий 

домашній арешт.
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Вбивство волонтера у Бахмуті: суд 

арештував другого нападника 

У Бахмуті на Донеччині рішенням суду 

відправлено за ґрати другого учасника 

смертельного побиття волонтера Артема 

Мирошниченка.

 

 

Суд відпустив під домашній арешт 

директорку одеського коледжу 

Київський райсуд Одеси задовольнив 

клопотання слідчого поліції та прокурора про 

застосування до директора ДВНЗ «Одеський 

коледж економіки, права та готельно-

ресторанного бізнесу» Любові Кочерги 

запобіжного заходу в вигляді домашнього 

арешту терміном 60 діб.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

У "законі про ОРДЛО" не мінятимуть 

нічого, крім дати. Чому? АНАЛІТИКА 

Де-факто "той самий" закон наразі "влаштовує" 

Україну. Але чи не буде це використано 

ворогом для зриву обміну полоненими та 

припинення вогню?

 

 

―Мінус‖ 13%: у грудні за газ платитимемо 

менше АНАЛІТИКА 

Першою “газовою перемогою” зими стало 

зниження вартості палива за ПСО. Наступною, 

віримо, буде укладання транзитного контракту 

з РФ

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2836091-vbivstvo-volontera-u-bahmuti-sud-arestuvav-drugogo-napadnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2836091-vbivstvo-volontera-u-bahmuti-sud-arestuvav-drugogo-napadnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2836091-vbivstvo-volontera-u-bahmuti-sud-arestuvav-drugogo-napadnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2835814-sud-vidpustiv-pid-domasnij-arest-direktorku-odeskogo-koledzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2835814-sud-vidpustiv-pid-domasnij-arest-direktorku-odeskogo-koledzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2835814-sud-vidpustiv-pid-domasnij-arest-direktorku-odeskogo-koledzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836143-u-zakoni-pro-ordlo-ne-minatimut-nicogo-krim-dati-comu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836143-u-zakoni-pro-ordlo-ne-minatimut-nicogo-krim-dati-comu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836143-u-zakoni-pro-ordlo-ne-minatimut-nicogo-krim-dati-comu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836028-minus-13-u-grudni-za-gaz-platitimemo-mense.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836028-minus-13-u-grudni-za-gaz-platitimemo-mense.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836028-minus-13-u-grudni-za-gaz-platitimemo-mense.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Як легше повернутися до цивільного життя: 

експерти дали поради військовим 

Спростити перехід військовослужбовців до 

цивільного життя може супровід бійця 

працівниками служби зайнятості із початком 

контракту.

 

 

Не нижче 50°: в Україні затвердили правила 

постачання гарячої води 

Кабінет міністрів на засіданні затвердив 

правила надання послуги з постачання гарячої 

води.

 

 

Скандального продюсера ―Грибів‖ внесли 

до бази "Миротворця" 

Українського продюсера Юрія Бардаша, який в 

інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю 

заявив про утиски російськомовних громадян в 

Україні, внесли до бази центру “Миротворець”.

 

 

Український екстремальний мандрівник 

Микола Подрезан відвідав ОАЕ 

Український громадський діяч та мандрівник 

Микола Подрезан, який здійснює поїздки до 

різних країн світу в рамках проєкту "Планета 

Земля – погляд з інвалідного візка", відвідав 

ОАЕ.
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Держкіно профінансує фільм про два 

Майдани 

Державне агентство України з питань кіно 

уклало договір із ТОВ “М.Д.С. ЛТД” про 

надання державної підтримки на виробництво 

фільму “Доця”.

 

 

Експерти закликають батьків не 

виставляти у соцмережах фотографії дітей 

Батьків закликають не викладати фотографії 

дітей у соціальних мережах заради їхньої 

безпеки.

 

У мережі показали відео про гірське 

Закарпаття 

До Міжнародного дня гір презентовано відео 

про туристичне Закарпаття, на якому 

зображено головні атракції "землі, наближеної 

до неба".
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