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ТОП 

 

Зеленському довіряють 59% українців - 

"Рейтинг" ОПИТУВАННЯ 

Президенту України Володимиру Зеленському 

довіряють 59% українців (не довіряють - 32%), 

а партії "Слуга народу" - 42,2% серед тих, хто 

визначився та має намір голосувати.

 

 

Рада попередньо схвалила законопроєкт про 

"300 депутатів" 

Верховна Рада попередньо схвалила 

законопроєкт №1017 ―Про внесення змін до 

статей 76 та 77 Конституції України (щодо 

зменшення конституційного складу Верховної 

Ради України та закріплення пропорційної 

виборчої системи)‖.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2869063-zelenskomu-doviraut-59-ukrainciv-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2869063-zelenskomu-doviraut-59-ukrainciv-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2869063-zelenskomu-doviraut-59-ukrainciv-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869127-rada-poperedno-shvalila-zakonoproekt-pro-zmensenna-kilkosti-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869127-rada-poperedno-shvalila-zakonoproekt-pro-zmensenna-kilkosti-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869127-rada-poperedno-shvalila-zakonoproekt-pro-zmensenna-kilkosti-deputativ.html


 

Бабак - будівельній "мафії": Радіти на моїх 

кістках не вийде 

Міністр розвитку громад та територій Альона 

Бабак наголосила, що після її звільнення, 

боротьба з корупцією в будівельній сфері 

триватиме.

 

 

Уряд вніс у Раду законопроєкт про часткову 

приватизацію УЗ і Нафтогазу 

Кабінет міністрів України вніс на розгляд 

Верховної Ради проєкт закону про перелік 

об'єктів права державної власності, що не 

підлягають приватизації.

 

Рада призначила Шмигаля віцепрем'єром - 

міністром розвитку громад та територій 

Верховна Рада призначала Дениса Шмигаля 

віцепрем’єр-міністром України - міністром 

розвитку громад та територій України.

 

 

Коштів на казначейському рахунку 

достатньо для здійснення всіх платежів - 

Маркарова 

На гривневому Єдиному казначейському 

рахунку (ЄКР) станом на 3 лютого 2020 року 

обліковується 12,1 млрд грн та додатково на 

валютних рахунках - еквівалент 42,3 млрд грн.

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869023-babak-budivelnij-mafii-raditi-na-moih-kistkah-ne-vijde.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869023-babak-budivelnij-mafii-raditi-na-moih-kistkah-ne-vijde.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869023-babak-budivelnij-mafii-raditi-na-moih-kistkah-ne-vijde.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869334-urad-vnis-u-radu-zakonoproekt-pro-castkovu-privatizaciu-uz-i-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869334-urad-vnis-u-radu-zakonoproekt-pro-castkovu-privatizaciu-uz-i-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869334-urad-vnis-u-radu-zakonoproekt-pro-castkovu-privatizaciu-uz-i-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869005-rada-priznacila-smigala-na-misce-babak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869005-rada-priznacila-smigala-na-misce-babak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869005-rada-priznacila-smigala-na-misce-babak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869366-kostiv-na-kaznacejskomu-rahunkah-dostatno-dla-zdijsnenna-vsih-plateziv-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869366-kostiv-na-kaznacejskomu-rahunkah-dostatno-dla-zdijsnenna-vsih-plateziv-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869366-kostiv-na-kaznacejskomu-rahunkah-dostatno-dla-zdijsnenna-vsih-plateziv-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869366-kostiv-na-kaznacejskomu-rahunkah-dostatno-dla-zdijsnenna-vsih-plateziv-markarova.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

У штаб-квартирі НАТО обговорили 

ключові реформи в оборонному секторі 

Україні 

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася 

зустріч Північноатлантичної Ради з членами 

Консультативно-експертної групи Комітету 

реформ Міноборони та ЗСУ, в ході якої 

обговорили пріоритети ключових реформ в 

українському секторі безпеки й оборони.

 

 

Авіатроща в Ірані: глави МЗС п’ятьох країн 

планують зустріч у Мюнхені 

Мюнхені на полях конференції з безпеки, яка 

пройде 14-16 лютого, планується зустріч глав 

МЗС країн, громадяни яких загинули внаслідок 

збиття Іраном літака МАУ.

 

 

У польському Ряшеві стартував форум 

"Європа-Україна" 

У Ряшеві на південному сході Польщі 

розпочався XIII форум "Європа-Україна".

 

 

Позиція Франції щодо України абсолютно 

не змінилася попри відновлення діалогу з 

РФ - посол 

Позиція Франції щодо територіальної 

цілісності України та санкційної політики 

проти Росії абсолютно не змінилася, хоча 

президент країни Еммануель Макрон виступає 

за відновлення вимогливого діалогу з Росією.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869477-u-stabkvartiri-nato-obgovorili-klucovi-reformi-v-oboronnomu-sektori-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869477-u-stabkvartiri-nato-obgovorili-klucovi-reformi-v-oboronnomu-sektori-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869477-u-stabkvartiri-nato-obgovorili-klucovi-reformi-v-oboronnomu-sektori-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869477-u-stabkvartiri-nato-obgovorili-klucovi-reformi-v-oboronnomu-sektori-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869268-aviatrosa-v-irani-glavi-mzs-patoh-krain-planuut-zustric-u-munheni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869268-aviatrosa-v-irani-glavi-mzs-patoh-krain-planuut-zustric-u-munheni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869268-aviatrosa-v-irani-glavi-mzs-patoh-krain-planuut-zustric-u-munheni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869484-u-polskomu-rasevi-startuvav-forum-evropaukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869484-u-polskomu-rasevi-startuvav-forum-evropaukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869484-u-polskomu-rasevi-startuvav-forum-evropaukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869090-pozicia-francii-sodo-ukraini-absolutno-ne-zminilasa-popri-vidnovlenna-dialogu-z-rf-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869090-pozicia-francii-sodo-ukraini-absolutno-ne-zminilasa-popri-vidnovlenna-dialogu-z-rf-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869090-pozicia-francii-sodo-ukraini-absolutno-ne-zminilasa-popri-vidnovlenna-dialogu-z-rf-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869090-pozicia-francii-sodo-ukraini-absolutno-ne-zminilasa-popri-vidnovlenna-dialogu-z-rf-posol.html


 

Британія підтримує суверенітет України і 

чекає на візит Зеленського 

Велика Британія підтримує суверенітет 

України та прагнення її Президента 

Володимира Зеленського до реформ в країні.

 

 

Пристайко не виключає "нормандської 

зустрічі" у середині лютого 

Міністри країн "нормандської четвірки" - 

України, Німеччини, Франції та Росії – можуть 

зустрітися на полях Мюнхенської конференції 

з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого.

 

 

Президент підписав закон про ратифікацію 

угоди з Сінгапуром щодо оподаткування 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон про ратифікацію угоди між 

Україною та Сінгапуром щодо уникнення 

подвійного оподаткування.

 

БЕЗПЕКА 

 

Порошенко обговорив з послом Франції 

обстріли на Донбасі попри домовленість про 

"тишу" 

П’ятий президент України, лідер політичної 

партії "Європейська солідарність" Петро 

Порошенко зустрівся з послом Франції в 

Україні Етьєном де Понсеном та обговорив з 

ним, зокрема, постійні обстріли українських 

позицій на Донбасі попри домовленість про 

перемир’я.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869503-britania-pidtrimue-suverenitet-ukraini-i-cekae-na-vizit-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869503-britania-pidtrimue-suverenitet-ukraini-i-cekae-na-vizit-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869503-britania-pidtrimue-suverenitet-ukraini-i-cekae-na-vizit-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869263-pristajko-ne-viklucae-normandskoi-zustrici-u-seredini-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869263-pristajko-ne-viklucae-normandskoi-zustrici-u-seredini-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869263-pristajko-ne-viklucae-normandskoi-zustrici-u-seredini-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869359-prezident-pidpisav-zakon-pro-ratifikaciu-ugodi-z-singapurom-sodo-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869359-prezident-pidpisav-zakon-pro-ratifikaciu-ugodi-z-singapurom-sodo-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869359-prezident-pidpisav-zakon-pro-ratifikaciu-ugodi-z-singapurom-sodo-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869479-porosenko-obgovoriv-z-poslom-francii-obstrili-na-donbasi-popri-domovlenist-pro-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869479-porosenko-obgovoriv-z-poslom-francii-obstrili-na-donbasi-popri-domovlenist-pro-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869479-porosenko-obgovoriv-z-poslom-francii-obstrili-na-donbasi-popri-domovlenist-pro-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869479-porosenko-obgovoriv-z-poslom-francii-obstrili-na-donbasi-popri-domovlenist-pro-tisu.html


 

РНБО просять утворити військово-цивільні 

адміністрації у двох містах Луганщини 

Керівник Луганської обласної ВЦА Сергій 

Гайдай написав листа до РНБО з пропозицією 

утворити військово-цивільні адміністрації в 

Сєвєродонецьку й Лисичанську. 

 

На Луганщині скоро запрацюють 

―глушилки‖ сигналів РФ — Гайдай каже, 

що ―зрушили з мертвої точки― 

В Україні вже розроблене обладнання для 

надійного глушіння сигналів російських 

передавальних станцій, і воно має запрацювати 

вздовж лінії фронту.

 

УКРАЇНА 

 

МОЗ спростувало фейк про скандальну 

заяву неіснуючого заступника міністра 

Міністерство охорони здоров'я України 

спростувало інформацію, яку поширили низка 

ЗМІ, щодо заяви російського заступника 

міністра охорони здоров'я під виглядом 

українського.

 

 

Рада відхилила законопроєкт Зеленського 

про призначення голів НАБУ і ДБР 

Верховна Рада відхилила президентський 

законопроєкт щодо закріплення повноважень 

Президента утворювати незалежні регуляторні 

органи, Національне антикорупційне бюро 

України, призначати директора НАБУ і главу 

Держбюро розслідувань.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2869436-rnbo-prosat-utvoriti-vijskovocivilni-administracii-u-dvoh-mistah-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2869436-rnbo-prosat-utvoriti-vijskovocivilni-administracii-u-dvoh-mistah-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2869436-rnbo-prosat-utvoriti-vijskovocivilni-administracii-u-dvoh-mistah-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2869453-na-lugansini-skoro-zapracuut-glusilki-signaliv-rf-gajdaj-kaze-so-zrusili-z-mertvoi-tocki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2869453-na-lugansini-skoro-zapracuut-glusilki-signaliv-rf-gajdaj-kaze-so-zrusili-z-mertvoi-tocki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2869453-na-lugansini-skoro-zapracuut-glusilki-signaliv-rf-gajdaj-kaze-so-zrusili-z-mertvoi-tocki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2869453-na-lugansini-skoro-zapracuut-glusilki-signaliv-rf-gajdaj-kaze-so-zrusili-z-mertvoi-tocki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2869462-moz-sprostuvalo-fejk-pro-skandalnu-zaavu-neisnuucogo-zastupnika-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2869462-moz-sprostuvalo-fejk-pro-skandalnu-zaavu-neisnuucogo-zastupnika-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2869462-moz-sprostuvalo-fejk-pro-skandalnu-zaavu-neisnuucogo-zastupnika-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869197-rada-vidhilila-zakonoproekt-zelenskogo-pro-priznacenna-goliv-nabu-i-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869197-rada-vidhilila-zakonoproekt-zelenskogo-pro-priznacenna-goliv-nabu-i-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869197-rada-vidhilila-zakonoproekt-zelenskogo-pro-priznacenna-goliv-nabu-i-dbr.html


 

Президент призначив Розваляєву членом 

Вищої ради правосуддя 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Тетяну Розваляєву членом Вищої ради 

правосуддя.

 

 

―Слуги народу‖ знову підуть на тренінги 

Народні депутати від фракції "Слуга народу" 

будуть проходити тренінги в навчальному 

центрі у партійному офісі.

 

 

Рада створила нове міжфракційне 

об’єднання і закрилась 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

закрив вечірнє пленарне засідання у вівторок.

 

 

Соціологи назвали п’ять головних запитів 

українців до Зеленського 

Ключовими суспільними запитами до 

Президента залишаються припинення воєнних 

дій на сході України (64%) та посилення 

боротьби з корупцією (45%).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869175-prezident-priznaciv-rozvalaevu-clenom-visoi-radi-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869175-prezident-priznaciv-rozvalaevu-clenom-visoi-radi-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869175-prezident-priznaciv-rozvalaevu-clenom-visoi-radi-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869254-slugi-narodu-znovu-pidut-na-treningi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869254-slugi-narodu-znovu-pidut-na-treningi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869458-rada-stvorila-nove-mizfrakcijne-obednanna-i-zakrilas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869458-rada-stvorila-nove-mizfrakcijne-obednanna-i-zakrilas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869458-rada-stvorila-nove-mizfrakcijne-obednanna-i-zakrilas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2869153-sociologi-nazvali-pat-golovnih-zapitiv-ukrainciv-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2869153-sociologi-nazvali-pat-golovnih-zapitiv-ukrainciv-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2869153-sociologi-nazvali-pat-golovnih-zapitiv-ukrainciv-do-zelenskogo.html


 

В Україні планують розширити пільги щодо 

сплати ЄСВ 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт 2166 "Про внесення змін до 

Закону України "Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування" (щодо усунення 

дискримінації за колом платників)".

 

Протидія дезінформації: Рада з питань 

свободи слова пропонує МКМС створити 

робочу групу 

Рада з питань свободи слова та захисту 

журналістів вважає неприйнятними низку норм 

законопроєкту і пропонує Міністерству 

культури, молоді та спорту створити робочу 

експертну групу для вироблення ефективних 

інструментів протидії дезінформації.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Транзит газу: Вітренко повідомив, скільки 

заплатив Газпром 

Оплата за транзит російського газу у грудні 

2019 року — січні 2020 року та передплата за 

лютий 2020 року становили 578,4 млн доларів.

 

 

Forex Club спрогнозував курс гривні на 

лютий 

Курс гривні в лютому 2020 року 

коливатиметься в діапазоні 24,5-25,5 грн за 

долар.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869424-v-ukraini-planuut-rozsiriti-pilgi-sodo-splati-esv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869424-v-ukraini-planuut-rozsiriti-pilgi-sodo-splati-esv.html
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Борги учасників ринку перед 

Укртрансгазом сягнули 44 мільярди 

Станом на кінець 2019 року заборгованість 

учасників ринку газу за негативний небаланс 

природного газу сягнула 44 млрд грн.

 

 

За минулий рік зростання ВВП України 

сповільнилося до 3,3% 

Зростання ВВП України у 2019 році 

сповільнилося до 3,3% у порівнянні з 

показником 2018 року - 3,4%. 

 

Рада упорядкувала ставку ренти за 

користування надрами для видобування 

бурштину 

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення 

зміни до статті 252 Податкового кодексу 

України щодо упорядкування розміру ставки 

рентної плати за користування надрами для 

видобування бурштину".

 

В Україні планують забезпечити захист 

прав споживачів послуг з 

мікрокредитування 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт №1109 "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо розширення 

переліку кредитних договорів, на які 

поширюється дія закону України "Про 

споживче кредитування".
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У січні надходження акцизного податку зі 

спирту зросли на 6,5% - ДПС 

(ІНФОГРАФІКА) 

Надходження акцизного податку зі спирту в 

січні 2020 року зросли на 6,5% проти 

відповідного місяця торік - до 12,9 млн грн.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

―Справа 26 лютого": із кримського 

татарина зняли судимість 

Відносно колишнього фігуранта "справи 26 

лютого" Мустафи Дегерменджи окупаційна 

влада винесла постанову про дострокове 

припинення умовного терміну і зняття 

судимості.

 

 

Пристайко сподівається на великий обмін 

―усіх на всіх‖ 

Українська сторона готує черговий обмін 

утримуваними особами та сподівається, що він 

буде великим.

 

 

Росія продовжує репресії журналістів у 

окупованому Криму - Freedom House 

Попри звільнення 28 січня кримського 

журналіста Миколи Семени після чотирьох 

років умовного терміну і заборони залишати 

Крим, медіа в анексованому Криму 

залишаються жорстко обмеженими, а 

професійні та громадянські журналісти …
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Кримські татари заявляють, що працівники 

ФСБ підкинули їм "заборонені книжки" 

Сьогодні на засіданні в Південному окружному 

військовому суді м.Ростов-на-Дону фігуранти 

"справи Хізб ут-Тахрір" (красногвардійська 

група) Рустем Емірусеїнов, Ескендер 

Абдулганієв і Арсен Абхаїров заявили суду, 

що наявну в їх справі релігійну літературу …

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

НАБУ завершило розслідування щодо 

декларації ексглави Укроборонпрому 

Національне антикорупційне бюро завершило 

розслідування справи щодо незадекларованих 

статків ексгенеральним директором 

«Укроборонпрому» на понад 13 млн грн.

 

 

Вбивство Шеремета: розслідування 

продовжили на термін до чотирьох місяців 

Офіс генерального прокурора продовжив строк 

розслідування вбивства журналіста Павла 

Шеремета на термін до чотирьох місяців.

 

 

Чиновника секретаріату Кабміну затримали 

за вимогу 2,5 мільйона хабаря 

Слідчі територіального управління Державного 

бюро розслідувань, розташованого у місті 

Києві, затримали начальника одного з 

Управлінь Секретаріату Кабінету міністрів 

України за вимагання та одержання 2,5 млн грн 

хабаря.
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Справа ―Золотого мандарину Ойл‖: 

ексзаступниці міністра юстиції призначили 

заставу 

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний 

захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн 

колишній першій заступниці міністра юстиції, 

яка фігурує у так званій справі ―Золотого 

мандарина Ойл‖.

 

 

Чотирьом бойовикам ―ДНР‖ повідомили 

про підозру за проведення ―парадів 

полонених‖ 

Прокурори повідомили про підозру чотирьом 

громадянам України за фактами участі у 

незаконних збройних формуваннях «ДНР» та 

жорстокого поводження з 

військовополоненими під час проведення так 

званого «параду полонених» у 2014 році.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна–Туреччина. Чіткі меседжі другої 

зустрічі президентів АНАЛІТИКА 

Чи лише українським військовим було 

адресоване привітання Ердогана ―Слава 

Україні‖?

 

 

Реформу первинної меддопомоги уже 

завершено. І як вона нам? АНАЛІТИКА 

Чому 70% людей, які обрали сімейних лікарів, 

задоволені ними, але медичну реформу як таку 

вважають успішною лише 9%?
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Той, хто купує більше дизелю, або Кому 

кредит під 10% (АНАЛІТИКА) 

Укрінформ аналізує, як останні монетарні 

рішення НБУ впливатимуть на доступність 

кредитів та розвиток економіки

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

МАУ привезла в Україну 203 пасажири і 

призупиняє повітряне сполучення з Китаєм 

До аеропорту "Бориспіль" прибув літак з міста 

Санья, на борту якого до України прибуло 203 

пасажири.

 

 

Премія PinchukArtCentre оголосила шорт-

лист номінантів 

Виставка номінантів Премії PinchukArtCentre 

2020 відкривається для широкого огляду 9 

лютого.

 

 

Українця Чернова номінували на премію 

Royal Television Society 

Кореспондента The Associated Press Мстислава 

Чернова п'яте номінували на британську 

премію Royal Television Society. Він перемагав 

у 2015 та 2016 роках.
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Фільм «Якщо було завтра» української 

режисерки покажуть на міжнародному 

фестивалі в Лондоні 

Стрічку «Якщо було завтра» української 

режисерки Анастасії Євченко покажуть 9 

лютого на міжнародному фестивалі London 

International Filmmaker Festival в Лондоні.

 

 

Спортивна драма ―Пульс‖: вийшов другий 

офіційний трейлер 

Команда фільму ―Пульс‖ презентувала другий 

офіційний трейлер української повнометражної 

спортивної драми ―Пульс‖, яка виходить на 

широкі екрани 19 березня.

 

 

На Закарпатті започаткували проєкт-

антизраду про регіон 

На Закарпатті стартував новий проєкт 

"Б’ютифул Карпати", який презентуватиме на 

однойменному каналі в YouTube атракції 

регіону, як-от центр реабілітації ведмедів на 

Синевирі, а також історії успіху місцевих 

жителів. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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