
                           Єдина країна – Дайджест 28.08.20 

 

 

ТОП 

 

Україна призупинила всі контакти з 

Білоруссю – Кулеба. ВІДЕО 

Україна поставила на паузу всі контакти з 

Білоруссю на дипломатичному рівні.

 

В уряді очікують другий транш від МВФ до 

кінця року — джерело 

У Кабінеті Міністрів очікують отримати 

другий транш від Міжнародного валютного 

фонду до кінця 2020 року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088886-ukraina-prizupinila-vsi-kontakti-z-bilorussu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088886-ukraina-prizupinila-vsi-kontakti-z-bilorussu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088886-ukraina-prizupinila-vsi-kontakti-z-bilorussu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3089312-v-uradi-ocikuut-drugij-trans-vid-mvf-do-kinca-roku-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3089312-v-uradi-ocikuut-drugij-trans-vid-mvf-do-kinca-roku-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3089312-v-uradi-ocikuut-drugij-trans-vid-mvf-do-kinca-roku-dzerelo.html


 

КСУ визнав неконституційними 

“карантинні” обмеження - джерело 

Конституційний суд визнав 

неконституційними встановлені урядовою 

постановою №392 так звані карантинні 

обмеження, а також обмеження заробітних 

плат до 47 тис. грн.

 

Відсьогодні Кабмін заборонив в'їзд 

іноземців в Україну ІНФОГРАФІКА 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення заборонити 

в'їзд іноземців в Україну в 00:00 28 серпня 

2020 року.

 

 

Сім'ї загиблих під Іловайськом та 

Дебальцевим військових пікетували 

посольство РФ у Києві 

У Києві під посольство Російської Федерації на 

акцію “Час не лікує” вийшло близько 100 

матерів, дружин та дітей українських 

військових, які загинули внаслідок російської 

агресії на Донбасі.

 

Сім’я Гандзюк вимагає від Мангера і Левіна 

23 мільйони за моральну шкоду 

Сім’я Катерини Гандзюк заявила цивільний 

позов до обвинувачених у її вбивстві голови 

Херсонської обласної ради Владислава 

Мангера і

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089508-ksu-viznav-nekonstitucijnimi-karantinni-obmezenna-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089508-ksu-viznav-nekonstitucijnimi-karantinni-obmezenna-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089508-ksu-viznav-nekonstitucijnimi-karantinni-obmezenna-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088824-kabmin-zaboroniv-vizd-inozemciv-v-ukrainu-z-28-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088824-kabmin-zaboroniv-vizd-inozemciv-v-ukrainu-z-28-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088824-kabmin-zaboroniv-vizd-inozemciv-v-ukrainu-z-28-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089257-simi-zagiblih-pid-ilovajskom-ta-debalcevim-vijskovih-piketuvali-posolstvo-rf-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089257-simi-zagiblih-pid-ilovajskom-ta-debalcevim-vijskovih-piketuvali-posolstvo-rf-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089257-simi-zagiblih-pid-ilovajskom-ta-debalcevim-vijskovih-piketuvali-posolstvo-rf-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089257-simi-zagiblih-pid-ilovajskom-ta-debalcevim-vijskovih-piketuvali-posolstvo-rf-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089380-sima-gandzuk-vimagae-vid-mangera-i-levina-23-miljoni-moralnoi-skodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089380-sima-gandzuk-vimagae-vid-mangera-i-levina-23-miljoni-moralnoi-skodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089380-sima-gandzuk-vimagae-vid-mangera-i-levina-23-miljoni-moralnoi-skodi.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

МКІП підготував зміни, що пом'якшать 

обмеження на в’їзд для іноземців 

Міністерство культури та інформаційної 

політики разом з Держагентством розвитку 

туризму підготували пом’якшуючі зміни до 

обмежень на в’їзд для іноземців та 

найближчим часом внесуть їх на розгляд 

уряду. 

 

Зеленський чекає на “Норманді” лідерів 

країн після зустрічі радників 

Президент Володимир Зеленський очікує 

зустрічі лідерів "нормандської четвірки" після 

зустрічі на рівні радників.

 

Ізраїль просить Україну заборонити 

святкування Рош Га-Шана в Умані – 

джерело 

До Кабінету Міністрів надійшов офіційний 

лист від ізраїльської сторони з проханням 

заборонити святкування прочанами Рош Га-

Шана в Умані. 

 

Боротьба з тероризмом: Україна піднялася у 

рейтингу Ради Європи 

У Раді Європи позитивно оцінили зусилля 

України у боротьбі з відмиванням грошей, 

отриманих протиправним шляхом, включаючи 

протидію фінансуванню тероризму. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089236-mkip-pidgotuvav-zmini-so-pomaksat-obmezenna-na-vizd-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089236-mkip-pidgotuvav-zmini-so-pomaksat-obmezenna-na-vizd-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089236-mkip-pidgotuvav-zmini-so-pomaksat-obmezenna-na-vizd-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089417-zelenskij-cekae-na-normandi-lideriv-krain-pisla-zustrici-radnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089417-zelenskij-cekae-na-normandi-lideriv-krain-pisla-zustrici-radnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089417-zelenskij-cekae-na-normandi-lideriv-krain-pisla-zustrici-radnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089471-izrail-prosit-ukrainu-zaboroniti-svatkuvanna-ros-gasana-v-umani-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089471-izrail-prosit-ukrainu-zaboroniti-svatkuvanna-ros-gasana-v-umani-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089471-izrail-prosit-ukrainu-zaboroniti-svatkuvanna-ros-gasana-v-umani-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089471-izrail-prosit-ukrainu-zaboroniti-svatkuvanna-ros-gasana-v-umani-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089206-borotba-z-terorizmom-ukraina-pidnalasa-u-rejtingu-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089206-borotba-z-terorizmom-ukraina-pidnalasa-u-rejtingu-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089206-borotba-z-terorizmom-ukraina-pidnalasa-u-rejtingu-radi-evropi.html


 

Україна вважає неприпустимим втручання 

Росії у ситуацію в Білорусі — Кулеба 

Міністерство закордонних справ України 

вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє 

втручання в ситуацію в Білорусі, зокрема 

Російської Федерації.

 

Пристайко анонсував контракт з Британією 

на летальну зброю 

Україна розраховує найближчим часом 

отримати військову допомогу від Британії, 

зокрема контракт на летальну зброю. 

 

Україна та Польща підписали декларацію 

щодо обміну інформацією у сфері 

оподаткування 

Міністр фінансів України Сергій Марченко та 

міністр фінансів Польщі Тадеуш Косцінський 

28 серпня 2020 року підписали Спільну 

декларацію про двостороннє співробітництво у 

сфері обміну податковою інформацією.

 

Україна і Китай домовилися нарощувати 

обсяги торгівлі товарами та послугами 

Україна і КНР домовилися продовжувати 

роботу над збільшенням обсягів двосторонньої 

торгівлі товарами та послугами, що, зокрема, 

передбачає надання українській продукції 

ширшого доступу на ринок Китаю.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089033-ukraina-vvazae-nepripustimim-vtrucanna-rosii-u-situaciu-v-bilorusi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089033-ukraina-vvazae-nepripustimim-vtrucanna-rosii-u-situaciu-v-bilorusi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089033-ukraina-vvazae-nepripustimim-vtrucanna-rosii-u-situaciu-v-bilorusi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089493-pristajko-anonsuvav-kontrakt-z-britanieu-na-letalnu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089493-pristajko-anonsuvav-kontrakt-z-britanieu-na-letalnu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089493-pristajko-anonsuvav-kontrakt-z-britanieu-na-letalnu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3089269-ukraina-ta-polsa-pidpisali-deklaraciu-sodo-obminu-informacieu-u-sferi-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3089269-ukraina-ta-polsa-pidpisali-deklaraciu-sodo-obminu-informacieu-u-sferi-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3089269-ukraina-ta-polsa-pidpisali-deklaraciu-sodo-obminu-informacieu-u-sferi-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3089269-ukraina-ta-polsa-pidpisali-deklaraciu-sodo-obminu-informacieu-u-sferi-opodatkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3089019-ukraina-i-kitaj-domovilisa-narosuvati-obsagi-torgivli-tovarami-ta-poslugami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3089019-ukraina-i-kitaj-domovilisa-narosuvati-obsagi-torgivli-tovarami-ta-poslugami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3089019-ukraina-i-kitaj-domovilisa-narosuvati-obsagi-torgivli-tovarami-ta-poslugami.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні - 2438 нових випадків корона 

вірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні за останню добу зареєстровано 2 438 

випадків зараження коронавірусом, загальна їх 

кількість сягнула 114 497-ми.

 

В Україні оновили карантинні зони: у 

"червоній" – 11 районів та 10 міст 

Згідно з оновленим розподілом на карантинні 

зони за рівнем епідемічної небезпеки, до 

“червоної” віднесено 21 адміністративно-

територіальну одиницю України.

 

Кличко: Таких жахливих цифр у нас ще не 

було 

У Києві збільшується останніми днями 

кількість хворих на коронавірус, які 

потребують госпіталізації.

 

Якщо буде понад 3000 хворих на день, у 

лікарнях забракне місць - джерело в уряді 

У сфері охорони здоров’я України може 

скластися ситуація, коли ліжко-місць у 

лікарнях не вистачить, якщо щоденний приріст 

хворих із коронавірусною інфекцією 

перевищуватиме 3 тисячі осіб. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088962-v-ukraini-2438-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088962-v-ukraini-2438-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088962-v-ukraini-2438-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3089025-v-ukraini-onovili-karantinni-zoni-u-cervonij-21-region.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3089025-v-ukraini-onovili-karantinni-zoni-u-cervonij-21-region.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3089025-v-ukraini-onovili-karantinni-zoni-u-cervonij-21-region.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3089166-klicko-takih-zahlivih-cifr-u-nas-se-ne-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3089166-klicko-takih-zahlivih-cifr-u-nas-se-ne-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3089166-klicko-takih-zahlivih-cifr-u-nas-se-ne-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089488-akso-bude-ponad-3000-hvorih-na-den-u-likarnah-zabrakne-misc-dzerelo-v-uradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089488-akso-bude-ponad-3000-hvorih-na-den-u-likarnah-zabrakne-misc-dzerelo-v-uradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089488-akso-bude-ponad-3000-hvorih-na-den-u-likarnah-zabrakne-misc-dzerelo-v-uradi.html


 

Кличко розповів, хто закриватиме школи на 

карантин 

У столичних школах діятимуть заходи безпеки, 

що встановила міська влада, а у разі спалаху 

коронавірусу вчителі та директори діятимуть 

відповідно до рекомендацій санітарних лікарів.

 

 

Уряд визначиться з карантинними 

вимогами для шкіл до 1 вересня - джерело 

Протоколи, які регулюють навчальний процес 

в Україні, будуть підготовлені і передані до 

управлінь освіти упродовж 30-31 серпня.

 

УКРАЇНА 

 

Українці не дуже охоче ходять на місцеві 

вибори — Президент 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

українці менш охоче ходять на місцеві вибори, 

аніж на загальнонаціональні, й закликав 

громадян активніше брати участь у житті своїх 

сіл і міст, ставати відповідальними.

 

 

Зеленський - про Рош Га-Шана в Умані: 

Коронавірус вніс свої корективи 

Президент Володимир Зеленський упевнений, 

що всі розуміють неможливість святкування 

цього року Рош Га-Шана в Умані за 

традиційним сценарієм через коронавірус.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3089216-klicko-rozpoviv-hto-zakrivatime-skoli-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3089216-klicko-rozpoviv-hto-zakrivatime-skoli-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3089216-klicko-rozpoviv-hto-zakrivatime-skoli-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089341-urad-viznacitsa-z-karantinnimi-vimogami-dla-skil-do-1-veresna-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089341-urad-viznacitsa-z-karantinnimi-vimogami-dla-skil-do-1-veresna-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089341-urad-viznacitsa-z-karantinnimi-vimogami-dla-skil-do-1-veresna-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089383-ukrainci-ne-duze-ohoce-hodat-na-miscevi-vibori-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089383-ukrainci-ne-duze-ohoce-hodat-na-miscevi-vibori-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3089383-ukrainci-ne-duze-ohoce-hodat-na-miscevi-vibori-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089401-zelenskij-pro-ros-gasana-v-umani-koronavirus-vnis-svoi-korektivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089401-zelenskij-pro-ros-gasana-v-umani-koronavirus-vnis-svoi-korektivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089401-zelenskij-pro-ros-gasana-v-umani-koronavirus-vnis-svoi-korektivi.html


 

Президент про стрілянину на Харківщині: 

Ми не повинні допустити повернення 

"лихих 90-х" 

Глава держави Володимир Зеленський 

подякував поліції за швидкий результат із 

затриманням підозрюваних у стрілянині на 

Харківщині. 

 

 

Новий глава Одеської митниці Пудрик 

спростовує зв'язки з Єрмаком 

Новий в.о. керівника Одеської митниці Денис 

Пудрик назвав головні пріоритети на посаді, а 

також спростував будь-які зв'язки з главою 

Офісу Президента Андрієм Єрмаком. 

 

Криклій назвав 6 важливих завдань для 

нового очільника Укрзалізниці  

Міністр інфраструктури України Владислав 

Криклій поставив перед новим очільником АТ 

"Укрзалізниця" Володимиром Жмаком 6 

завдань, важливих для розвитку компанії.

 

 

Нацкорпус заявив про непричетність до 

нападу на активістів Киви 

Політична партія Національний корпус 

офіційно заявила, що не причетна до нападу на 

автобус з членами громадського об'єднання "За 

життя" Іллі Киви,

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088861-prezident-pro-strilaninu-na-harkivsini-mi-ne-povinni-dopustiti-povernenna-lihih-90h.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088861-prezident-pro-strilaninu-na-harkivsini-mi-ne-povinni-dopustiti-povernenna-lihih-90h.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088861-prezident-pro-strilaninu-na-harkivsini-mi-ne-povinni-dopustiti-povernenna-lihih-90h.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088861-prezident-pro-strilaninu-na-harkivsini-mi-ne-povinni-dopustiti-povernenna-lihih-90h.html
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Окупанти проводять примусову 

паспортизацію на Донбасі - розвідка 

Російські окупаційні адміністрації 

продовжують заходи з примусової 

паспортизації населення на тимчасово 

окупованих територіях Донецької та

ЕКОНОМІКА 

 

НБУ спростив валютний нагляд для 

операцій експортерів 

Національний банк спростив валютний нагляд 

для операцій експортерів з використанням 

акредитивної форми розрахунків. 

 

Україна збільшила суму єврооблігацій із 

терміном погашення 1 вересня  

Україна збільшила на 328,79 млн дол. США 

загальну суму в обігу єврооблігацій з 

відсотковою ставкою 7,75% та погашенням 1 

вересня 2020 року.

 

Перші ліцензії на організацію азартних ігор 

можуть бути видані на початку листопада - 

експерт 

Перші ліцензії відповідно до нового Закону 

«Про державне регулювання діяльності з 

організації та проведення азартних ігор» 

можуть бути видані вже на початку листопада 

поточного року.
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Держбанки скоротили портфель 

непрацюючих кредитів на 6 мільярдів 

Банки державного сектору за І півріччя 2020 

року скоротили портфель непрацюючих 

кредитів на 6,1 млрд грн. 

 

Через поромну переправу «Орлівка – 

Ісакча» перемістили перші 115 вантажівок з 

товарами 

Через українсько-румунську поромну 

переправу, що розпочала функціонувати у 

пункті пропуску "Орлівка – Ісакча", 

переміщено перші 115 вантажівок з товарами. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

“Суд” у Криму припинив справу щодо 

дружини політв'язня Асанова 

Так званий суд в окупованому Криму 

припинив адміністративну справу щодо Айше 

Асанової - дружини фігуранта другої 

Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» 

Марлена Асанова.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

НАБУ оскаржить закриття справи 

"Роттердам+" 

Національне антикорупційне бюро оскаржить 

рішення прокурора Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури про закриття 

справи «Роттердам+».  
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КСУ визнав неконституційним призначення 

Ситника директором НАБУ – джерело 

Конституційний Суд визнав неконституційним 

Указ Президента про призначення Артема 

Ситника директором Національного 

антикорупційного бюро. 

 

Уряд ініціює розслідування АМКУ щодо 

зростання цін на газ – джерело 

Кабінет Міністрів ініціює антимонопольне 

розслідування стосовно учасників газового 

ринку щодо необґрунтованого підвищення 

ними цін на газ для споживачів. 

 

Обстріл автобуса на Харківщині: підозру 

оголосили 14 затриманим 

Поліція оголосила підозру 14 затриманим після 

нападу на автобус з представниками ГО 

«Патріоти – За життя», що стався напередодні 

під Харковом, і ще з п’ятьма встановленими 

особами проводить слідчі дії. 

 

Через сутичку з хасидами в Умані відкрили 

кримінальну справу 

Поліція відкрила кримінальне провадження 

через конфлікт в Умані, коли група громадян 

України перешкоджала поселенню прочан-

хасидів.
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СБУ блокувала масштабний канал 

нелегальної міграції іноземців до Євросоюзу 

Контррозвідники Служби безпеки України 

виявили та блокували функціонування стійкого 

каналу легалізації іноземців, вихідців з деяких 

країн Азії та Близького Сходу, та їх 

незаконного переміщення до держав 

Європейського Союзу.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україні до кінця жовтня 360 тисяч хворих 

на COVID-19 пророкують АНАЛІТИКА 

Це – песимістичний сценарій. Але ж про 

оптимістичні – уже ніхто й не говорить. 

Кажуть, вип'ємо всю цю “ковідну” чашу до дна

 

 

Українська вакцина проти COVID-19: 

питання часу і грошей АНАЛІТИКА 

Там, де будуть масові щеплення, фінал епідемії 

прогнозують наприкінці цього року 

 

У загальний доступ викладемо матеріали з 

понад 900 архівних книг РАЦСів - Анна 

Фурман, керівниця проєкту «Імена» 

(Інтерв'ю)  

В рамках проєкту «Імена» Меморіальний центр 

Голокосту «Бабин Яр» невдовзі опублікує 

тисячі документів майже сторічної давності, 

що досі тримали глибоко в архівах.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

МАУ скасовує дев'ять рейсів на вересень 

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії 

України" (МАУ) на вересень 2020 року 

скасовує дев'ять рейсів у зв'язку з рішенням 

уряду щодо заборони іноземцям на в'їзд в 

Україну.

  

 

столичному метро пояснили, чому до 

"Вокзальної" страшні черги. ВІДЕО 

Станція метро "Вокзальна" працює у 

звичайному режимі, а черга, що утворилася 

зранку, пов'язана з приїздом у Київ людей з 

передмість.

 

Три нагороди в міжнародному конкурсі в 

Німеччині: співачка Софія Єгорова 

розповіла деталі 

Українська виконавиця Софія Єгорова, яка 

виборола одразу три призові місця в 

міжнародному вокальному конкурсі «Star Rain 

Cup», розповіла про особливості цьогорічного 

конкурсу та шлях до перемоги.

 

Найочікуваніші українські кінопрем'єри 

осені 2020 

Впродовж вересня-листопада на екрани 

виходять "Де ти, Адаме?", "Забуті", "Казка 

старого мельника", "Фортеця Хаджибей", 

"Тарас. Повернення", "Червоний. Без лінії 

фронту", "Атлантида", "Інший Франко" 
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Просто слухай: уривок із книги Наталі 

Гуменюк «Загублений острів» ПОДКАСТ 

Ця книжка є справжнім голосом анексованого 

Криму, його багатоголоссям, в якому окремі 

розповіді творять єдину спільну історію, яка 

ще не завершилася.

 

У Тернополі відзначають День міста 

Урочистою літургією до свята Успіння 

Пресвятої Богородиці в однойменній церкві 

Тернополя розпочалося відзначення храмового 

свята та Дня міста, заснованого 480 років тому.

 

 

Марш захисників, прапор-гігант і кавуни в 

зоопарку . ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

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