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ТОП 

 

Рада ухвалила заяву щодо відповідальності 

Ірану за збиття літака МАУ 

Верховна Рада ухвалила заяву у зв’язку з 

трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу 

PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії 

України" внаслідок його збиття Ісламською 

Республікою Іран. 

 

Скасування адвокатської монополії: Рада 

підтримала зміни до Конституції 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт "Про внесення змін до 

Конституції України (щодо скасування 

адвокатської монополії)" (№1013). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855704-rada-uhvalila-zaavu-sodo-vidpovidalnosti-iranu-za-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855704-rada-uhvalila-zaavu-sodo-vidpovidalnosti-iranu-za-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855704-rada-uhvalila-zaavu-sodo-vidpovidalnosti-iranu-za-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855454-skasuvanna-advokatskoi-monopolii-rada-pidtrimala-zmini-do-konstitucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855454-skasuvanna-advokatskoi-monopolii-rada-pidtrimala-zmini-do-konstitucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855454-skasuvanna-advokatskoi-monopolii-rada-pidtrimala-zmini-do-konstitucii.html


 

Рада ухвалила закон про Фонд розвитку 

підприємництва 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2020 рік" щодо 

забезпечення функціонування Фонду розвитку 

підприємництва" (№2589). 

 

Рада ухвалила закон про збереження 

культурних цінностей у музеях Донбасу та 

Криму 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо збереження культурних цінностей)". 

 

Рада підтримала зміни до Конституції щодо 

створення допоміжних органів парламенту 

Верховна Рада попередньо схвалила 

законопроєкт №1028 “Про внесення зміни до 

статті 85 Конституції України (щодо 

консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів Верховної Ради України)”. 

 

Військова допомога Україні від США почне 

надходити в лютому - Єльченко 

Американська сторона розпочне фінансування 

затвердженої раніше в бюджеті 2020 року 

оборонної допомоги Україні вже в лютому, 

причому основний акцент буде зроблено на 

посилення Військово-морських сил України. 

 

Білорусь шукає заміну російській нафті в 

Україні та ще чотирьох країнах 

Купувати російську нафту на запропонованих 

Москвою умовах для Білорусі немає сенсу, 

тому уряд і нафтопереробні заводи країни 

шукають альтернативні маршрути поставок, у 

тому числі з України, Польщі, країн Балтії, 

Казахстану й Азербайджану. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855626-rada-uhvalila-zakon-pro-fond-rozvitku-pidpriemnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855626-rada-uhvalila-zakon-pro-fond-rozvitku-pidpriemnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855626-rada-uhvalila-zakon-pro-fond-rozvitku-pidpriemnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855828-rada-uhvalila-zakon-pro-zberezenna-kulturnih-cinnostej-u-muzeah-donbasu-ta-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855828-rada-uhvalila-zakon-pro-zberezenna-kulturnih-cinnostej-u-muzeah-donbasu-ta-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855828-rada-uhvalila-zakon-pro-zberezenna-kulturnih-cinnostej-u-muzeah-donbasu-ta-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855828-rada-uhvalila-zakon-pro-zberezenna-kulturnih-cinnostej-u-muzeah-donbasu-ta-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855521-rada-pidtrimala-zmini-do-konstitucii-sodo-stvorenna-dopomiznih-organiv-parlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855521-rada-pidtrimala-zmini-do-konstitucii-sodo-stvorenna-dopomiznih-organiv-parlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855521-rada-pidtrimala-zmini-do-konstitucii-sodo-stvorenna-dopomiznih-organiv-parlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855850-vijskova-dopomoga-ukraini-vid-ssa-pocne-nadhoditi-v-lutomu-elcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855850-vijskova-dopomoga-ukraini-vid-ssa-pocne-nadhoditi-v-lutomu-elcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855850-vijskova-dopomoga-ukraini-vid-ssa-pocne-nadhoditi-v-lutomu-elcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855832-bilorus-sukae-zaminu-rosijskij-nafti-v-ukraini-ta-se-cotiroh-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855832-bilorus-sukae-zaminu-rosijskij-nafti-v-ukraini-ta-se-cotiroh-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855832-bilorus-sukae-zaminu-rosijskij-nafti-v-ukraini-ta-se-cotiroh-krainah.html


УКРАЇНА 

 

На Банковій не виключають, що 

український літак в Ірані могли збити 

навмисно 

У ході розслідування причин катастрофи 

українського літака в Тегерані ще потрібно 

встановити, умисно чи помилково було 

випущено по ньому ракету. 

 

Арахамія сказав, коли Рада планує взятися 

за "земельний" законопроєкт 

Верховна Рада може почати розгляд у другому 

читанні законопроєкту про ринок землі у 

середині лютого. 

 

Боротьба з "лісовими" схемами: Гончарук 

доручив знайти чесних людей, інших 

"попросять на вихід" 

Держагентство лісових ресурсів має розпочати 

реальну ефективну боротьбу із незаконною 

вирубкою лісу та обігу деревини. 

 

Гончарук у середу представить нового 

голову НАЗК 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у 

середу, 15 січня, на засіданні уряду 

представить нового голову Національного 

агентства з питань запобігання корупції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855739-na-bankovij-ne-viklucaut-so-ukrainskij-litak-v-irani-mogli-zbiti-navmisno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855739-na-bankovij-ne-viklucaut-so-ukrainskij-litak-v-irani-mogli-zbiti-navmisno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855739-na-bankovij-ne-viklucaut-so-ukrainskij-litak-v-irani-mogli-zbiti-navmisno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855739-na-bankovij-ne-viklucaut-so-ukrainskij-litak-v-irani-mogli-zbiti-navmisno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855857-arahamia-skazav-koli-rada-planue-vzatisa-za-zemelnij-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855857-arahamia-skazav-koli-rada-planue-vzatisa-za-zemelnij-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855857-arahamia-skazav-koli-rada-planue-vzatisa-za-zemelnij-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855503-borotba-z-lisovimi-shemami-premer-doruciv-znajti-cesnih-ludej-insih-poprosat-na-vihid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855503-borotba-z-lisovimi-shemami-premer-doruciv-znajti-cesnih-ludej-insih-poprosat-na-vihid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855503-borotba-z-lisovimi-shemami-premer-doruciv-znajti-cesnih-ludej-insih-poprosat-na-vihid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855503-borotba-z-lisovimi-shemami-premer-doruciv-znajti-cesnih-ludej-insih-poprosat-na-vihid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855662-goncaruk-u-seredu-predstavit-novogo-golovu-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855662-goncaruk-u-seredu-predstavit-novogo-golovu-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855662-goncaruk-u-seredu-predstavit-novogo-golovu-nazk.html


 

Правовий комітет Ради отримав нового 

керівника 

Верховна Рада призначила народного депутата 

з фракції "Слуга народу" Андрія Костіна на 

посаду голови Комітету з питань правової 

політики, звільнивши його від обов’язків 

заступника голови цього комітету. 

 

ВР планує посилити соцзахист військових 

та їхніх сімей 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт "Про внесення змін до Закону 

України "Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей" 

(№2343). 

 

Законопроєкт щодо децентралізації: комітет 

Ради врахував статус Севастополя 

Комітет ВР з організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування врахував статус 

Севастополя як окремої адміністративно-

територіальної одиниці у законопроєкті №2598 

про внесення змін до Конституції України 

щодо децентралізації влади. 

 

Милованов: Ми не зобов’язані погоджувати 

з профспілками законопроєкт про працю 

Уряд не має погоджувати з профспілками 

законодавчі акти, лише надсилати для 

ознайомлення. 

 

Уряд запустить програму фінансування за 

зниженими відсотками для бізнесу 

Уряд запускає програму фінансування за 

зниженими відсотками для малого та 

середнього бізнесу (МСБ) і планує провадити 

податкову реформу на початку весни. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855682-rada-priznacila-golovu-komitetu-z-pravovoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855682-rada-priznacila-golovu-komitetu-z-pravovoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855682-rada-priznacila-golovu-komitetu-z-pravovoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855805-vr-planue-posiliti-soczahist-vijskovih-ta-ihnih-simej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855805-vr-planue-posiliti-soczahist-vijskovih-ta-ihnih-simej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855805-vr-planue-posiliti-soczahist-vijskovih-ta-ihnih-simej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2855410-zakonoproekt-sodo-decentralizacii-komitet-radi-vrahuvav-status-sevastopola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2855410-zakonoproekt-sodo-decentralizacii-komitet-radi-vrahuvav-status-sevastopola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2855410-zakonoproekt-sodo-decentralizacii-komitet-radi-vrahuvav-status-sevastopola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855647-milovanov-mi-ne-zobovazani-pogodzuvati-z-profspilkami-zakonoproekt-pro-pracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855647-milovanov-mi-ne-zobovazani-pogodzuvati-z-profspilkami-zakonoproekt-pro-pracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855647-milovanov-mi-ne-zobovazani-pogodzuvati-z-profspilkami-zakonoproekt-pro-pracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855668-urad-zapustit-programu-finansuvanna-za-znizenimi-vidsotkami-dla-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855668-urad-zapustit-programu-finansuvanna-za-znizenimi-vidsotkami-dla-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855668-urad-zapustit-programu-finansuvanna-za-znizenimi-vidsotkami-dla-biznesu.html


 

Трудова книжка залишиться за бажанням 

працівника - Милованов 

Трудові книжки не скасовуються і за бажанням 

працівника роботодавці їх мають заповнювати. 

 

Відеотрансляції та сайт для незрячих: ЦВК 

підбила підсумки 100 днів оновленого 

складу 

Нинішній склад ЦВК протягом перших 100 

днів роботи започаткував відеотрансляцію 

засідань, спростив подання заявок для 

тимчасової зміни місця голосування, запустив 

версію сайту для людей з порушенням зору та 

провів низку виборів в ОТГ. 

 

Holtec побудував сховище ядерного палива і 

передав його в управління ЧАЕС 

Компанія Holtec International завершила 

будівельно-монтажні роботи і передала 

сховище відпрацьованого ядерного палива 

сухого типу (СВЯП-2) в управління ДСП 

"Чорнобильська АЕС". 

 

У Держлісагентстві планують створити 

онлайн-карту рубок деревини за три місяці 

Роботу над онлайн-картою рубок деревини для 

всієї території України, де буде відображено 

законність вирубки лісу, планують завершити 

протягом трьох місяців. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855596-trudova-knizka-zalisitsa-za-bazannam-pracivnika-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855596-trudova-knizka-zalisitsa-za-bazannam-pracivnika-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855596-trudova-knizka-zalisitsa-za-bazannam-pracivnika-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855416-videotranslacii-ta-sajt-dla-nezracih-cvk-pidbila-pidsumki-100-dniv-onovlenogo-skladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855416-videotranslacii-ta-sajt-dla-nezracih-cvk-pidbila-pidsumki-100-dniv-onovlenogo-skladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855416-videotranslacii-ta-sajt-dla-nezracih-cvk-pidbila-pidsumki-100-dniv-onovlenogo-skladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855416-videotranslacii-ta-sajt-dla-nezracih-cvk-pidbila-pidsumki-100-dniv-onovlenogo-skladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855800-caes-peredali-v-upravlinna-nove-shovise-vidpracovanogo-adernogo-paliva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855800-caes-peredali-v-upravlinna-nove-shovise-vidpracovanogo-adernogo-paliva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855800-caes-peredali-v-upravlinna-nove-shovise-vidpracovanogo-adernogo-paliva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855709-u-derzlisagentstvi-planuut-stvoriti-onlajnkartu-rubok-derevini-za-tri-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855709-u-derzlisagentstvi-planuut-stvoriti-onlajnkartu-rubok-derevini-za-tri-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855709-u-derzlisagentstvi-planuut-stvoriti-onlajnkartu-rubok-derevini-za-tri-misaci.html


 

Рухані заявляє, що про збиття літака МАУ 

"стражами" дізнався від армії 

Президент Ірану Хасан Рухані отримав 

інформацію про збиття лайнера МАУ 

підрозділом "Корпусу стражів ісламської 

революції" від збройних сил Ісламської 

Республіки Іран (ІРІ). 

 

МЗС України назвало безпідставними 

звинувачення Ізраїлю в антисемітизмі 

Україна рішуче засуджує будь-які форми 

нетерпимості та антисемітизму, а органи влади 

на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби 

з їх проявами. 

 

Газпром не розраховував підписати 

транзитну угоду з Україною — Макогон 

Російський "Газпром" сильно знизив обсяг 

прокачування газу через українську 

газотранспортну систему, оскільки не очікував 

досягнутої домовленості щодо транзиту з 1 

січня. 

 

Хомчак у Брюсселі обговорив поглиблення 

діалогу з арміями країн НАТО 

Начальник Генерального штабу Збройних сил 

України Руслан Хомчак провів низку зустрічей 

в рамках засідань Військового комітету НАТО 

та обговорив поглиблення військового діалогу 

між ЗСУ та арміями країн-членів НАТО. 

 

Україна і Британія почали консультації 

щодо нової угоди про співпрацю 

Представники України і Великої Британії 

розпочали робочі консультації щодо нової 

базової угоди про співробітництво. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2855820-ruhani-zaavlae-so-pro-zbitta-litaka-mau-strazami-diznavsa-vid-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2855820-ruhani-zaavlae-so-pro-zbitta-litaka-mau-strazami-diznavsa-vid-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2855820-ruhani-zaavlae-so-pro-zbitta-litaka-mau-strazami-diznavsa-vid-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855790-mzs-ukraini-nazvalo-bezpidstavnimi-zvinuvacenna-izrailu-v-antisemitizmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855790-mzs-ukraini-nazvalo-bezpidstavnimi-zvinuvacenna-izrailu-v-antisemitizmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855790-mzs-ukraini-nazvalo-bezpidstavnimi-zvinuvacenna-izrailu-v-antisemitizmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855711-gazprom-ne-rozrahovuvav-pidpisati-tranzitnu-ugodu-z-ukrainou-makogon.html
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Єврокомісія радить Україні сфокусуватися 

на "зеленій" енергетиці 

У Європейській комісії порадили Україні після 

завершення переговорів з транзиту газу 

cфокусуватися на енергії майбутнього - 

розвитку відновлюваної енергетики та 

енергоефективності. 

 

Рада експортерів при МЗС домовилася про 

співпрацю з Сінгапуром 

Рада експортерів та інвесторів при МЗС і 

Сінгапурсько-китайська Торгово-промислова 

палата підписали меморандум про співпрацю. 

ЕКОНОМІКА 

 

Послугою е-бронювання дозволів цьогоріч 

скористалися понад 1300 автоперевізників - 

Криклій 

Із 1 по 12 січня 2020 року послугою 

електронного бронювання дозволів на 

міжнародні автомобільні вантажоперевезення 

на порталі електронних послуг e-

transport.gov.ua скористалися понад 1300 

перевізників. 

 

Аграріям компенсують ще 563 мільйони за 

купівлю сільгосптехніки 

Українським сільгоспвиробникам 

компенсують ще 563,1 млн грн за купівлю 

сільськогосподарської техніки. 

ПРАВОПОРЯДОК 
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Разумков просить регламентний комітет 

з'ясувати, чи "кнопкодавив" Деркач 

Голова ВР Дмитро Разумков просить комітет з 

питань Регламенту, депутатської етики та 

організації роботи ВР з'ясувати, чи був 

присутній на робочому місці народний депутат 

Андрій Деркач у той час, як його картка 

проголосувала за законопроєкт 2521 Про 

внесення змін до закону "Про систему 

іномовлення України". 

 

Справа Майдану: судді обурені заявою ГПУ 

і заявляють про тиск 

Судді у справі щодо ексберкутівців, 

обвинувачених у справі щодо розстрілів на 

Інститутській, висловили обурення заявою 

ГПУ щодо цієї справи, у якій, серед іншого, 

йшлося про роботу Святошинського райсуду 

Києва. 

 

Суд заарештував підозрюваного у вбивстві 

Окуєвої 

Святошинський районний суд Києва взяв під 

варту на два місяці без права внесення застави 

підозрюваного у вбивстві громадської 

активістки, учасниці АТО Аміни Окуєвої. 

 

У російському суді проти кримських татар 

свідчить колишній співробітник СБУ 

У вівторок в Південному окружному 

військовому суді Ростова-на-Дону тривав 

судовий процес над кримськими 

мусульманами. Свідчення проти фігурантів 

бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" 

давав оперуповноважений ФСБ, який раніше 

служив в СБУ, Микола Артикбаєв. 
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Ненадання медичної допомоги Джеппарову 

спричинило появу пухлини — Денісова 

Утримання політв`язня Арсена Джеппарова в 

“ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике 

Крым и г. Севастополю” спричинило появу 

пухлини. 

 

В окупованому Криму підтвердили зняття 

судимості з журналіста Семени 

Підконтрольний Росії Залізничний суд 

Сімферополя розглянув і задовольнив 

клопотання адвоката Олександра Попкова і 

кримського журналіста Миколи Семени про 

дострокове припинення випробувального 

терміну і зняття судимості з Семени. 

 

Прокуратура перевіряє можливе 

перевищення повноважень у "бунтівній" 

колонії 

Про підозри у катуванні засуджених 

Олексіївській колонії №25 (Харків) 

конкретним особам з адміністрації колонії 

повідомлять після встановлення обставин. 

 

СБУ запобігла контрабанді комплектуючих 

до військових літаків 

На Харківщині контррозвідники Служби 

безпеки України запобігли незаконному 

вивезенню за межі України запасних частин до 

військової авіаційної техніки. 

ЕКСКЛЮЗИВ 
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Трагедія українського «Боїнга»: несподівані 

наслідки та зацікавлені сторони 

Як через збиття українського літака може 

змінитися режим в Ірані, а потім, дивись, – і в 

Росії 

 

Що відомо про кандидата в очільники 

комітету із зовнішньої політики? 

Олександр Мережко має понад 20-річний стаж 

викладання міжнародного права в різних 

країнах 

 

Банківські реквізити у форматі IBAN: що 

змінилося для українців 

З понеділка банківська система країни 

повністю перейшла на розрахунки у 

міжнародному форматі. Що ж треба знати 

клієнтам 

 

Аварія біля "Ocean Plaza": або місце 

прокляте, або будівництво "якісне" 

Мережі столиці нагадують порохову діжку - 

зношені трубопроводи не витримують 

навантаження:11-та велика аварія за менш ніж 

чотири роки 

СУСПІЛЬСТВО 
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Симптоми грипу та найкраща 

профілактика 

У Центрі громадського здоров’я закликали 

українців за перших симптомів гриппу 

обов’язково звертатися до сімейного лікаря, 

оскільки самолікування може бути шкідливим 

для здоров’я.(ІНФОГРАФІКА) 

 

В Литві на телеконцерті «Разом до 

перемоги» на підтримку України зібрали 

більше 130 тис. євро 

Під час відзначення Дня захисника свободи 

Литви на литовському телеканалі LRT 

пройшов концерт-телеміст «Kartu iki 

pergales/Разом до перемоги» на підтримку 

України з участю президента Гітанаса 

Науседи, інших литовських високопосадовців 

та найпопулярніших виконавців країни. 

 

Бразильське місто виділило українській 

громаді землю для будівництва Площі 

України 

Адміністрація бразильського міста Марінга, 

штат Парана, виділив кілька земельних ділянок 

для будівництва Українського культурного 

центру для фольклорного гурту «Верховина» 

та Площі України. 

 

Половина українців працюють нелегально 

або за кордоном - Милованов 

Половина українців працездатного віку 

працюють нелегально або за кордоном. 
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Українці розробили додаток, який замінює 

обличчя у GIF-анімаціях 

Українська студія Neocortext випустила 

додаток для Android і iOS з технологією 

діпфейку для заміни обличчя на зображенні на 

обличчя користувача. 

 

Золота дзига: Кіноакадемія нагадала про 

дедлайн подання заявок 

Термін прийому заявок на четверту 

Кінопремію “Золота дзига” спливає 22 січня. 

 

Із "борщового набору" за рік подорожчала 

лише картопля - Держстат 

Серед продуктів рослинного походження з 

грудня 2018 року по грудень 2019 року 

подорожчали картопля, яблука та цукор. 
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