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ТОП 

 

Зеленський підписав закон про гральний 

бізнес 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про державне регулювання діяльності 

щодо організації та проведення азартних ігор".

 

Богдан розцінює підпал свого авто як 

погрозу від влади 

Колишній керівник Офісу Президента Андрій 

Богдан прокоментував підпал свого автомобіля 

Tesla S і заявив, що розцінює це як погрозу від 

влади.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079253-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-gralnij-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079253-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-gralnij-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079253-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-gralnij-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079304-bogdan-rozcinue-pidpal-svogo-avto-ak-pogrozu-vid-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079304-bogdan-rozcinue-pidpal-svogo-avto-ak-pogrozu-vid-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079304-bogdan-rozcinue-pidpal-svogo-avto-ak-pogrozu-vid-vladi.html


 

Партія ―Голос‖ висуває Притулу в мери 

Києва 

Політична партія “Голос” висуває кандидатом 

на посаду Київського міського голови шоумена 

та волонтера Сергія Притулу. 

 

Справа Шеремета: суд відпустив Кузьменко 

під домашній арешт 

Київський апеляційний суд змінив запобіжний 

захід лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко, 

підозрюваній у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета, із тримання під 

вартою на цілодобовий домашній арешт.

 

 

Для українців запустили чат-бот про умови 

перетину кордону 

На офіційному сайті Державної прикордонної 

служби запущено тестовий варіант чат-бота, 

створеного для вирішення питання доступу 

громадян до актуальної інформації стосовно 

правил перетину державного кордону в умовах 

карантинних обмежень.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Рішення Паризького саміту не повинні 

залишатися словами – Маас 

Німеччина буде продовжувати працювати в 

"нормандському форматі" з іншими його 

учасниками з тим, аби всі рішення останнього 

саміту, який відбувся у грудні 2019 року, були 

виконані в повному обсязі. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3079423-partia-golos-visuvae-pritulu-v-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3079423-partia-golos-visuvae-pritulu-v-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3079423-partia-golos-visuvae-pritulu-v-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079405-sud-vidpustiv-kuzmenko-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079405-sud-vidpustiv-kuzmenko-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079405-sud-vidpustiv-kuzmenko-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079302-dla-ukrainciv-zapustili-catbot-pro-umovi-peretinu-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079302-dla-ukrainciv-zapustili-catbot-pro-umovi-peretinu-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079302-dla-ukrainciv-zapustili-catbot-pro-umovi-peretinu-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079590-risenna-parizkogo-samitu-ne-povinni-zalisatisa-slovami-maas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079590-risenna-parizkogo-samitu-ne-povinni-zalisatisa-slovami-maas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079590-risenna-parizkogo-samitu-ne-povinni-zalisatisa-slovami-maas.html


 

Експерт назвав основне завдання російської 

окупації територій Грузії та України 

Основне завдання окупації Росією Абхазії, 

Південної Осетії, Донбасу і Криму - 

створювати з їх територій постійну військову 

загрозу Тбілісі й Києву.

 

 

Україна готова бути основним партнером 

НАТО у Чорному морі - віцепрем'єрка 

Україна готова бути основним партнером 

Північноатлантичного альянсу у забезпеченні 

безпеки у Чорному морі. 

 

 

Конгрес українців Канади підтримав 

протестувальників у Білорусі 

Українська громада Канади занепокоєна 

насильницькими утисками мирних 

демонстрантів в Білорусі після президентських 

виборів і висловлює свою підтримку 

білорусам, які виступили за дотримання своїх 

демократичних прав.

 

 

Уряд напрацював пропозиції щодо участі 

України у Європейській зеленій угоді 

Уряд напрацював попередні пропозиції для 

створення спільної з ЄС дорожньої карти щодо 

участі України у Європейській зеленій угоді.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079313-ekspert-nazvav-osnovne-zavdanna-rosijskoi-okupacii-teritorij-gruzii-ta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079313-ekspert-nazvav-osnovne-zavdanna-rosijskoi-okupacii-teritorij-gruzii-ta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079313-ekspert-nazvav-osnovne-zavdanna-rosijskoi-okupacii-teritorij-gruzii-ta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079631-ukraina-gotova-buti-osnovnim-partnerom-nato-u-cornomu-mori-vicepremerka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079631-ukraina-gotova-buti-osnovnim-partnerom-nato-u-cornomu-mori-vicepremerka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079631-ukraina-gotova-buti-osnovnim-partnerom-nato-u-cornomu-mori-vicepremerka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3079496-kongres-ukrainciv-kanadi-pidtrimav-protestuvalnikiv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3079496-kongres-ukrainciv-kanadi-pidtrimav-protestuvalnikiv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3079496-kongres-ukrainciv-kanadi-pidtrimav-protestuvalnikiv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079416-urad-napracuvav-propozicii-sodo-ucasti-ukraini-u-evropejskij-zelenij-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079416-urad-napracuvav-propozicii-sodo-ucasti-ukraini-u-evropejskij-zelenij-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079416-urad-napracuvav-propozicii-sodo-ucasti-ukraini-u-evropejskij-zelenij-ugodi.html


 

Україна та Ізраїль занепокоєні можливим 

масовим паломництвом хасидів до Умані — 

Немчінов 

Міністерства закордонних справ України та 

Ізраїлю занепокоєні можливим масовим 

паломництвом у вересні брацлавських хасидів 

до Умані Черкаської області для святкування 

Рош-Гашана (Нового року за іудейським 

календарем).

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 83 115 випадків 

COVID-19, за добу - 1 158 (ІНФОГРАФІКА) 

В Україні станом на 11 серпня лабораторно 

підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них 

за добу – 1 158. 

 

В Одесі від COVID-19 помер капітан судна, 

яке стоїть у порту "Південний" 

В Одесі помер капітан судна "Софія", на якому 

зафіксували спалах COVID-19.

 

 

Дев'ять областей не готові до послаблення 

карантину – МОЗ (ТАБЛИЦЯ) 

В Україні станом на 11 серпня дев'ять областей 

не відповідають необхідним критеріям для 

послаблення протиепідемічних заходів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079317-ukraina-ta-izrail-zanepokoeni-mozlivim-masovim-palomnictvom-hasidiv-do-umani-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079317-ukraina-ta-izrail-zanepokoeni-mozlivim-masovim-palomnictvom-hasidiv-do-umani-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079317-ukraina-ta-izrail-zanepokoeni-mozlivim-masovim-palomnictvom-hasidiv-do-umani-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079317-ukraina-ta-izrail-zanepokoeni-mozlivim-masovim-palomnictvom-hasidiv-do-umani-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079090-v-ukraini-pidtverdili-83-115-vipadkiv-covid19-za-dobu-1-158.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079090-v-ukraini-pidtverdili-83-115-vipadkiv-covid19-za-dobu-1-158.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079090-v-ukraini-pidtverdili-83-115-vipadkiv-covid19-za-dobu-1-158.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079371-v-odesi-vid-covid19-pomer-kapitan-sudna-ake-stoit-u-portu-pivdennij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079371-v-odesi-vid-covid19-pomer-kapitan-sudna-ake-stoit-u-portu-pivdennij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079371-v-odesi-vid-covid19-pomer-kapitan-sudna-ake-stoit-u-portu-pivdennij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079143-devat-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079143-devat-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079143-devat-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html


 

Дванадцять моряків із судна SRAKANE 

повернулися в Україну – МЗС 

Українці-члени екіпажу судна SRAKANE після 

року ізоляції в бразильському порту 

повернулися на батьківщину.  

 

 

Геріатричний пансіонат на Тернопільщині 

ізолюють через спалах COVID-19 

Петриківський обласний геріатричний 

пансіонат на Тернопільщині переводять в 

режим ізоляції через спалах коронавірусу 

серед підопічних і персоналу. 

 

УКРАЇНА 

 

НАЗК попереджає Зеленського - закон про 

гральний бізнес містить корупційні ризики 

ЛИСТ 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції направило Президентові Володимиру 

Зеленському листа, у якому висловило свої 

застереження щодо  

 

"Голос" назвав кандидатку у мери Одеси 

Політична партія "Голос" висуває на посаду 

мера Одеси керівника Одеського осередку 

партії, громадську діячку Наталію Делієву.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079471-dvanadcat-morakiv-iz-sudna-srakane-povernulisa-v-ukrainu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079471-dvanadcat-morakiv-iz-sudna-srakane-povernulisa-v-ukrainu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079471-dvanadcat-morakiv-iz-sudna-srakane-povernulisa-v-ukrainu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079259-geriatricnij-pansionat-na-ternopilsini-izoluut-cerez-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079259-geriatricnij-pansionat-na-ternopilsini-izoluut-cerez-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079259-geriatricnij-pansionat-na-ternopilsini-izoluut-cerez-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079610-nazk-poperedzae-zelenskogo-zakon-pro-gralnij-biznes-mistit-korupcijni-riziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079610-nazk-poperedzae-zelenskogo-zakon-pro-gralnij-biznes-mistit-korupcijni-riziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079610-nazk-poperedzae-zelenskogo-zakon-pro-gralnij-biznes-mistit-korupcijni-riziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079610-nazk-poperedzae-zelenskogo-zakon-pro-gralnij-biznes-mistit-korupcijni-riziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079448-golos-nazvav-kandidatku-u-meri-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079448-golos-nazvav-kandidatku-u-meri-odesi.html


 

В Одесі готуються до підйому танкера Delfi 

В Одесі вже розпочалися підготовчі роботи для 

підйому танкера Delfi з мілини біля 

узбережжя.  

 

Захистити Одеський музей і культуру - 

Ройтбурд вирішив балотуватися до облради 

Художник Олександр Ройтбурд вирішив 

балотуватися на виборах до Одеської обласної 

ради від партії "Європейська солідарність".

 

 

"Батьківщина" висунула свого кандидата у 

мери Дніпра 

Заступник голови Дніпропетровської обласної 

ради Мгер Куюмчян балотуватиметься на 

місцевих виборах у Дніпрі від Всеукраїнського 

об'єднання "Батьківщина".

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський: Деякі банки вже дають іпотеку 

під 10% 

Президент Володимир Зеленський зазначає, що 

деякі банки вже дають іпотеку під 10%.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079266-v-odesi-gotuutsa-do-pidjomu-tankera-delfi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079266-v-odesi-gotuutsa-do-pidjomu-tankera-delfi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079384-zahistiti-odeskij-muzej-i-kulturu-rojtburd-virisiv-balotuvatisa-do-oblradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079384-zahistiti-odeskij-muzej-i-kulturu-rojtburd-virisiv-balotuvatisa-do-oblradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079384-zahistiti-odeskij-muzej-i-kulturu-rojtburd-virisiv-balotuvatisa-do-oblradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079522-batkivsina-visunula-svogo-kandidata-u-meri-dnipra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079522-batkivsina-visunula-svogo-kandidata-u-meri-dnipra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079522-batkivsina-visunula-svogo-kandidata-u-meri-dnipra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079567-zelenskij-deaki-banki-vze-daut-ipoteku-pid-10.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079567-zelenskij-deaki-banki-vze-daut-ipoteku-pid-10.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079567-zelenskij-deaki-banki-vze-daut-ipoteku-pid-10.html


 

Фонд держмайна готовий готовий 

розпочати приватизацію Укрспирту 

Фонд державного майна готовий розпочати 

процес приватизації 41 об'єкта ДП "Укрспирт".

 

 

Банки зобов'язали публікувати на сайтах 

реальні ставки за кредитами 

Національний банк зобов'язав фінустанови 

публікувати на сайтах реальні ставки за 

кредитами.

 

 

Прогноз скорочення ВВП у 2020 році на 

4,8% є цілком реалістичним — 

Мінекономіки 

Мінекономіки вважає, що прогноз скорочення 

ВВП на 4,8% у 2020 році виглядає цілком 

реалістичним, а припущення про падіння 

економіки на 6%, яке було оприлюднено 

відомством у консенсус-прогнозі, є думкою 

групи експертів.

 

 

Укроборонпром передав замовникам з 

початку року майже 450 одиниць техніки та 

озброєння ІНФОГРАФІКА 

У першому півріччі 2020 року Укроборонпром 

передав 443 одиниці нового, модернізованого 

та відремонтованого озброєння та військової 

техніки замовникам.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079586-fond-derzmajna-gotovij-gotovij-rozpocati-privatizaciu-ukrspirtu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079586-fond-derzmajna-gotovij-gotovij-rozpocati-privatizaciu-ukrspirtu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079586-fond-derzmajna-gotovij-gotovij-rozpocati-privatizaciu-ukrspirtu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079425-banki-zobovazali-publikuvati-na-sajtah-realni-stavki-za-kreditami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079425-banki-zobovazali-publikuvati-na-sajtah-realni-stavki-za-kreditami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079425-banki-zobovazali-publikuvati-na-sajtah-realni-stavki-za-kreditami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079478-prognoz-skorocenna-vvp-u-2020-roci-na-48-e-cilkom-realisticnim-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079478-prognoz-skorocenna-vvp-u-2020-roci-na-48-e-cilkom-realisticnim-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079478-prognoz-skorocenna-vvp-u-2020-roci-na-48-e-cilkom-realisticnim-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079478-prognoz-skorocenna-vvp-u-2020-roci-na-48-e-cilkom-realisticnim-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3079453-ukroboronprom-peredav-zamovnikam-z-pocatku-roku-majze-450-odinic-tehniki-ta-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3079453-ukroboronprom-peredav-zamovnikam-z-pocatku-roku-majze-450-odinic-tehniki-ta-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3079453-ukroboronprom-peredav-zamovnikam-z-pocatku-roku-majze-450-odinic-tehniki-ta-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3079453-ukroboronprom-peredav-zamovnikam-z-pocatku-roku-majze-450-odinic-tehniki-ta-ozbroenna.html


 

Автовиробництво в Україні з початку року 

скоротилося на 40% 

Виробництво автотранспортних засобів в 

Україні у січні–липні 2020 року зменшилося 

порівняно з аналогічним періодом минулого 

року на 40% - до 2122 одиниць.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кольченку, якого затримали під 

посольством Білорусі, присудили 

громадські роботи ФОТО 

Колишньому бранцю Кремля Олександру 

Кольченку, якого затримали 10 серпня на акції 

під посольством Білорусі в Києві, присудили 

40 годин громадських робіт.

 

 

Сенцов — про вирок Кольченку: Ми що, 

вже живемо у Росії чи Білорусі? 

Український режисер і письменник, колишній 

в’язень Кремля Олег Сенцов обурений 

вироком Шевченківського суду Києва 

ексбранцю Росії Олександру Кольченку за 

участь в акцій біля посольства Білорусі. 

 

Денісова вимагає у ЦВК документи про 

неможливість виборів у 18 громадах на 

Донбасі 

Уповноважений ВР з прав людини Людмила 

Денісова звернулася до Центральної виборчої 

комісії через постанову про скасування виборів 

в окремих сільських та міських радах на 

Донбасі.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

НАБУ оголосило в розшук голову 

Окружного адмінсуду Києва 

Національне антикорупційне бюро України 

оголосило в розшук п’ятьох суддів Окружного 

адміністративного суду Києва, серед яких і 

голова ОАСК Павло Вовк, та двох членів 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів. 

 

Справи Майдану: ДБР завершило 

розслідування справи проти київського 

експрокурора 

Слідчі управління з розслідування справ 

Майдану ДБР завершили досудове 

розслідування відносно колишнього прокурора 

відділу прокуратури Києва, який наразі 

займається адвокатською діяльністю. 

 

У Києві затримали організатора схеми 

розкрадання зерна з Держрезерву ФОТО 

У Києві правоохоронці затримали організатора 

схеми розкрадання майна одного з підприємств 

Держрезерву. 

 

Москаль оскаржив у суді постанову Ради 

про укрупнення районів 

Голова ГО "Народ України проти корупції" 

Геннадій Москаль оскаржив у Київському 

окружному адміністративному суді постанову 

Верховної Ради від 17 липня 2020 року "Про 

утворення та ліквідацію районів". 
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Журналіст Ткач поскаржився на 

бездіяльність поліції у справі "прослушки" 

Журналіст-розслідувач програми "Схеми" 

Михайло Ткач подав скаргу на бездіяльність 

поліції, яка досі не перевірила помешкання 

спеціальною технікою для виявлення 

"прослушки".  

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Російській пропаганді ми протиставимо 

силу, єдність і повагу до іншої точки зору - 

Олександр Ткаченко (ІНТЕРВ'Ю) 

Міністерство культури та інформаційної політики з 
вересня започатковує серію національних круглих 
столів. Проєкт, зокрема, зачепить теми культури 
діалогу, мистецтва, мови, релігії, екології. 

 

Білим по білому. Решетилівська вишивка 

очікує визнання ЮНЕСКО (АНАЛІТИКА) 

Справжня майстриня ніколи не візьметься за 

голку у поганому настрої

СУСПІЛЬСТВО 

 

Для трансляції святкування Дня 

Незалежності на Хортиці залучать вертоліт 

У Запоріжжі святкування Дня Незалежності 

України на острові Хортиця будуть 

транслювати онлайн, для зйомок планується 

залучити вертоліт. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079549-zurnalist-tkac-poskarzivsa-na-bezdialnist-policii-u-spravi-prosluski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079549-zurnalist-tkac-poskarzivsa-na-bezdialnist-policii-u-spravi-prosluski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079549-zurnalist-tkac-poskarzivsa-na-bezdialnist-policii-u-spravi-prosluski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079169-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079169-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079169-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079169-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3076010-bilim-po-bilomu-resetilivska-visivka-ocikue-viznanna-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3076010-bilim-po-bilomu-resetilivska-visivka-ocikue-viznanna-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3076010-bilim-po-bilomu-resetilivska-visivka-ocikue-viznanna-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3079052-dla-translacii-svatkuvanna-dna-nezaleznosti-na-hortici-zalucat-vertolit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3079052-dla-translacii-svatkuvanna-dna-nezaleznosti-na-hortici-zalucat-vertolit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3079052-dla-translacii-svatkuvanna-dna-nezaleznosti-na-hortici-zalucat-vertolit.html


 

Один з найбільших лоукостів Європи 

easyJet отримав дозвіл літати з Італії в 

Україну - ЗМІ 

Один з найбільших лоукостів Європи easyJet 

отримав дозвіл виконувати рейси з Італії в 

Україну.  

 

Артисти та продюсери об’єдналися у 

Всеукраїнську музичну профспілку ФОТО 

Представники музичної індустрії створили 

Всеукраїнську професійну спілку працівників 

музичної індустрії й відтепер можуть вести 

офіційний діалог із владою.

 

 

Правдиве мистецтво та його підробки. Кіно 

дня 

На кіноекранах України ми побачимо Київ, не 

схожий на Київ, і фантастику, схожу на 

дійсність

 

 

Конфіскованим ведмедям із Покровська 

знайшли нове житло ФОТО 

П'ятеро ведмедів, яких вивезли з Покровська 

Донецької області після того, як їх ледь не 

заморив голодом власник приватного 

зоопарку, виїхали з Василівського центру 

реабілітації.
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