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ТОП 

 

Україна вимагає від Росії вплинути на 

провокативні дії НЗФ на Донбасі - ОП 

Україна розцінює обстріли на Донбасі з боку 

окупаційних військ в неділю як два окремі 

випадки й вимагає від Росії втрутитися у 

ситуацію та вплинути на провокаційну 

поведінку незаконних збройних формувань у 

Донецькій та Луганській областях.

 

 

Кіпр розслідує законність видачі "золотих 

паспортів" Коломойському й Григоришину 

- ЗМІ 

Кіпрська газета Politis опублікувала імена 34 

власників "золотих паспортів", до 

правомірності видачі яких виникли питання у 

кіпрської влади. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094567-ukraina-vimagae-vid-rosii-vplinuti-na-provokativni-dii-nzf-na-donbasi-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094567-ukraina-vimagae-vid-rosii-vplinuti-na-provokativni-dii-nzf-na-donbasi-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3094878-kipr-rozslidue-zakonnist-vidaci-zolotih-pasportiv-kolomojskomu-j-grigorisinu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3094878-kipr-rozslidue-zakonnist-vidaci-zolotih-pasportiv-kolomojskomu-j-grigorisinu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3094878-kipr-rozslidue-zakonnist-vidaci-zolotih-pasportiv-kolomojskomu-j-grigorisinu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3094878-kipr-rozslidue-zakonnist-vidaci-zolotih-pasportiv-kolomojskomu-j-grigorisinu-zmi.html


 

В Україну повернулися визволені з 

піратського полону шестеро моряків - 

Зеленський 

Президент Володимир Зеленський привітав 

повернення на Батьківщину шістьох громадян 

України – членів екіпажу судна Curacao Trader, 

визволених з піратського полону 20 серпня. 

 

 

Раді пропонують заблокувати стягнення 10 

мільярдів з ПриватБанку на користь 

Суркісів (ЗАКОНОПРОЄКТ) 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, 

який унеможливить стягнення 10 млрд грн з 

ПриватБанку на користь шести компаній, 

афілійованих з братами Суркісами. 

 

Тернопіль позивається до уряду через 

введення у місті "червоної" зони 

Судовий позов до уряду подає Тернопільська 

міська рада через запровадження в обласному 

центрі «червоної» зони. 

 

 

МКІП 10 вересня розпочинає національні 

круглі столи 

Міністерство культури та інформаційної 

політики з 10 вересня розпочинає серію 

національних круглих столів, присвячених 

темам культури діалогу, мистецтва, мови, 

релігії, екології.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094907-v-ukrainu-povernulisa-vizvoleni-z-piratskogo-polonu-sestero-morakiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094907-v-ukrainu-povernulisa-vizvoleni-z-piratskogo-polonu-sestero-morakiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094907-v-ukrainu-povernulisa-vizvoleni-z-piratskogo-polonu-sestero-morakiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094907-v-ukrainu-povernulisa-vizvoleni-z-piratskogo-polonu-sestero-morakiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094905-radi-proponuut-zablokuvati-stagnenna-10-milardiv-z-privatbanku-na-korist-surkisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094905-radi-proponuut-zablokuvati-stagnenna-10-milardiv-z-privatbanku-na-korist-surkisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094905-radi-proponuut-zablokuvati-stagnenna-10-milardiv-z-privatbanku-na-korist-surkisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094905-radi-proponuut-zablokuvati-stagnenna-10-milardiv-z-privatbanku-na-korist-surkisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3094943-ternopil-pozivaetsa-do-uradu-cerez-vvedenna-u-misti-cervonoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3094943-ternopil-pozivaetsa-do-uradu-cerez-vvedenna-u-misti-cervonoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094679-mkip-10-veresna-rozpocinae-nacionalni-krugli-stoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094679-mkip-10-veresna-rozpocinae-nacionalni-krugli-stoli.html


 

В окупованому Криму скоротили подачу 

води до кількох годин на день 

З 7 вересня у Сімферополі, Бахчисарайському 

та Сімферопольському районах окупованого 

Криму через посуху і обміління водоймищ 

починається третій, найжорсткіший етап 

обмежень подачі води. 

 

Наруга над скульптурою біля музею 

Голодомору: Зеленський квапить із 

розслідуванням 

Президент Володимир Зеленський засуджує 

будь-які прояви неповаги до пам’яті мільйонів 

жертв Голодомору, їхніх рідних та всього 

українського

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посол України повернувся до Мінська, 

проте офіційні контакти - все ще "на паузі" 

Посол України у Білорусі Ігор Кизим 

повернувся до Мінська після консультацій у 

Міністерстві закордонних справ. 

 

 

Зеленський сказав, чого саме очікує від 

жовтневого саміту з ЄС 

Київ на саміті Україна–ЄС у жовтні прагне 

досягнути домовленостей про початок роботи 

над оновленням торговельної частини Угоди 

про асоціацію і підтвердження визнання 

європейських прагнень.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3094618-v-okupovanomu-krimu-skorotili-podacu-vodi-do-kilkoh-godin-na-den.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3094618-v-okupovanomu-krimu-skorotili-podacu-vodi-do-kilkoh-godin-na-den.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094792-naruga-nad-skulpturou-bila-muzeu-golodomoru-zelenskij-kvapit-iz-rozsliduvannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094792-naruga-nad-skulpturou-bila-muzeu-golodomoru-zelenskij-kvapit-iz-rozsliduvannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094792-naruga-nad-skulpturou-bila-muzeu-golodomoru-zelenskij-kvapit-iz-rozsliduvannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094792-naruga-nad-skulpturou-bila-muzeu-golodomoru-zelenskij-kvapit-iz-rozsliduvannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094982-posol-ukraini-povernuvsa-do-minska-prote-oficijni-kontakti-vse-se-na-pauzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094982-posol-ukraini-povernuvsa-do-minska-prote-oficijni-kontakti-vse-se-na-pauzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094962-zelenskij-skazav-so-same-ocikue-vid-zovtnevogo-samitu-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094962-zelenskij-skazav-so-same-ocikue-vid-zovtnevogo-samitu-z-es.html


 

МЗС знову спіймало росіян на 

перекручуванні позиції ООН щодо 

постачання води в Крим 

МЗС України спіймало російських 

пропагандистів на черговому перекручуванні 

позиції Управління верховного комісара ООН з 

прав людини щодо забезпечення водою 

окупованого Росією Криму.

 

Київ та Гуанчжоу підписали меморандум 

про співробітництво 

Київський міський голова Віталій Кличко та 

мер китайського міста Гуанчжоу Вень Гохуей 

підписали Меморандум про порозуміння та 

розвиток співробітництва. 

 

Голова Асоціації прибалтійських українців 

Леонід Тригуб отримав державну нагороду 

України 

Відзнаку Президента України - Хрест Івана 

Мазепи отримав голова Асоціації 

прибалтійських українців м. Клайпеда, один зі 

засновників Громади українців Литви у жовтні 

1989 року та засновник Громади українців у 

Клайпеді у листопаді 1989 року Леонід Трегуб.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу виявили 2 174 випадки 

корона вірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні за минулу добу виявлено 2 174 нові 

випадки зараження коронавірусом, від початку 

епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3094752-mzs-znovu-spijmalo-rosian-na-perekrucuvanni-pozicii-oon-sodo-postacanna-vodi-v-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3094752-mzs-znovu-spijmalo-rosian-na-perekrucuvanni-pozicii-oon-sodo-postacanna-vodi-v-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3094752-mzs-znovu-spijmalo-rosian-na-perekrucuvanni-pozicii-oon-sodo-postacanna-vodi-v-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3094752-mzs-znovu-spijmalo-rosian-na-perekrucuvanni-pozicii-oon-sodo-postacanna-vodi-v-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3094709-kiiv-ta-guanczou-pidpisali-memorandum-pro-spivrobitnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3094709-kiiv-ta-guanczou-pidpisali-memorandum-pro-spivrobitnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3094560-golova-asociacii-pribaltijskih-ukrainciv-leonid-trigub-otrimav-derzavnu-nagorodu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3094560-golova-asociacii-pribaltijskih-ukrainciv-leonid-trigub-otrimav-derzavnu-nagorodu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3094560-golova-asociacii-pribaltijskih-ukrainciv-leonid-trigub-otrimav-derzavnu-nagorodu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3094560-golova-asociacii-pribaltijskih-ukrainciv-leonid-trigub-otrimav-derzavnu-nagorodu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094423-v-ukraini-za-dobu-viavili-2-174-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094423-v-ukraini-za-dobu-viavili-2-174-vipadki-koronavirusu.html


 

Івано-Франківськ зібрався відкрити школи 

й дитсадки попри “червону” зону 

В Івано-Франківську школи і дитсадки з 14 

вересня відкриються, незважаючи на 

віднесення міста до червоної зони 

епідеміологічної небезпеки.

 

Степанов пояснив, як правильно 

вакцинуватися під час пандемії 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 

пояснив, як правильно вакцинуватися під час 

пандемії COVID-19 в Україні.

 

В Академії прикордонної служби у 

Хмельницькому - спалах COVID-19 

У Нацакадемії прикордонної служби ім. 

Б.Хмельницького виявили десятьох 

інфікованих коронавірусом.

 

Скільки в Україні вакцин і від чого – дані 

МОЗ 

В Україні прогнозований рівень охоплення 

вакцинацією на 2020 рік становить 78%, тоді 

як рекомендований ВООЗ рівень має 

становити 95% населення.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3094523-ivanofrankivsk-zibravsa-vidkriti-skoli-j-ditsadki-popri-cervonu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3094523-ivanofrankivsk-zibravsa-vidkriti-skoli-j-ditsadki-popri-cervonu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094525-stepanov-poasniv-ak-pravilno-vakcinuvatisa-pid-cas-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094525-stepanov-poasniv-ak-pravilno-vakcinuvatisa-pid-cas-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3094834-v-akademii-prikordonnoi-sluzbi-u-hmelnickomu-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3094834-v-akademii-prikordonnoi-sluzbi-u-hmelnickomu-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094822-skilki-v-ukraini-vakcin-i-vid-cogo-dani-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094822-skilki-v-ukraini-vakcin-i-vid-cogo-dani-moz.html


 

На "червоних" зупинках Чернігівщини 

пасажири зможуть тільки зійти з поїзда - 

поліція 

На залізничних станціях віднесеного до 

"червоної" зони Бобровицького району 

Чернігівщини відсьогодні поїзди лише 

висаджуватимуть пасажирів.

 

УКРАЇНА 

 

Разумков прокоментував рішення 

Конституційного Суду щодо директора 

НАБУ 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

вважає, що для врегулювання питання щодо 

призначення директора НАБУ необхідно буде 

вносити зміни до Конституції або 

законодавства. 

 

 

Саакашвілі каже, що дружить із Богданом 

поза політикою 

Голова виконавчого комітету Національної 

ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що має 

з дружні відносини з колишнім керівником 

Офісу Президента Андрієм Богданом, але не 

планує з ним жодних політичних проєктів.

 

 

В Офісі генпрокурора розповіли про 

подальші дії щодо виданих Росії 

"вагнерівців" 

Офіс генпрокурора використовуватиме 

міжнародні інструменти для притягнення до 

відповідальності "вагнерівців". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3094874-na-cervonih-zupinkah-cernigivsini-pasaziri-zmozut-tilki-zijti-z-poizda-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3094874-na-cervonih-zupinkah-cernigivsini-pasaziri-zmozut-tilki-zijti-z-poizda-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3094874-na-cervonih-zupinkah-cernigivsini-pasaziri-zmozut-tilki-zijti-z-poizda-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3094874-na-cervonih-zupinkah-cernigivsini-pasaziri-zmozut-tilki-zijti-z-poizda-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094527-razumkov-prokomentuvav-risenna-konstitucijnogo-sudu-sodo-direktora-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094527-razumkov-prokomentuvav-risenna-konstitucijnogo-sudu-sodo-direktora-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094527-razumkov-prokomentuvav-risenna-konstitucijnogo-sudu-sodo-direktora-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094527-razumkov-prokomentuvav-risenna-konstitucijnogo-sudu-sodo-direktora-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094492-saakasvili-kaze-so-druzit-iz-bogdanom-poza-politikou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3094492-saakasvili-kaze-so-druzit-iz-bogdanom-poza-politikou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094895-v-ofisi-genprokurora-rozpovili-pro-podalsi-dii-sodo-vidanih-rosii-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094895-v-ofisi-genprokurora-rozpovili-pro-podalsi-dii-sodo-vidanih-rosii-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094895-v-ofisi-genprokurora-rozpovili-pro-podalsi-dii-sodo-vidanih-rosii-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094895-v-ofisi-genprokurora-rozpovili-pro-podalsi-dii-sodo-vidanih-rosii-vagnerivciv.html


 

Від опіків помер військовий, який 

підірвався на Донбасі 

Один із двох військовослужбовців, які 6 

вересня, прямуючи на гасіння пожежі 

підірвалися на невідомому вибуховому 

пристрої у районі населеного пункту 

Новгородське, від отриманих травм помер.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Westinghouse та Енергоатом розширять 

співробітництво 

Керуючий директор Westinghouse Electric 

Sweden AB Азіз Даґ вважає, що є усі 

передумови та можливості для розширення та 

поглиблення співробітництва з Енергоатомом 

за усіма перспективними напрямами. 

 

Гривня може опуститися до позначки 28,5 у 

разі ажіотажу на ринку - експерт 

Якщо гривня досягне позначки в 28 грн за 

долар, на ринку може початися невеликий 

ажіотаж, що може підштовхнути долар до ще 

більшого зростання - до 28,50 грн/дол.

 

Міжнародні резерви перевищили $29 

мільярдів – Нацбанк 

Міжнародні резерви України у серпні 2020 

року збільшилися на 1% - до 29,049 млрд дол. 

(в еквіваленті). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3094918-vid-opikiv-pomer-vijskovij-akij-pidirvavsa-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3094918-vid-opikiv-pomer-vijskovij-akij-pidirvavsa-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3094882-westinghouse-ta-energoatom-rozsirat-spivrobitnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3094882-westinghouse-ta-energoatom-rozsirat-spivrobitnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3094922-grivna-moze-opustitisa-do-poznacki-285-u-razi-aziotazu-na-rinku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3094922-grivna-moze-opustitisa-do-poznacki-285-u-razi-aziotazu-na-rinku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3094662-miznarodni-rezervi-perevisili-29-milardiv-nacbank.html
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Чорнобильська АЕС отримала дозвіл на 

"гарячі" випробування СВЯП-2 

Чорнобильська АЕС отримала дозвіл на 

проведення «гарячих» випробувань Сховища 

відпрацьованого ядерного палива «сухого» 

типу (СВЯП-2). 

 

В Україні запровадили цілодобовий ваговий 

контроль вантажівок 

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні у 

понеділок схвалив розпорядження, що 

передбачає запровадження цілодобового 

вагового контролю транспортних засобів з 

метою запобігання руйнуванню дорожнього 

покриття. 

 

Сума гарантованого відшкодування вкладів 

зросте до 600 тисяч 

Після реструктуризації боргових зобов'язань 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

(ФГВФО) перед Міністерством фінансів стане 

можливим підвищення суми гарантованих 

державою вкладів до 600 тис. грн.

 

В Україні попит на вживані легкові авто в 

серпні зріс на 35% 

У серпні 2020 року українці зареєстрували 32,8 

тис. вживаних імпортних легкових 

автомобілів, що на 35% більше, ніж у серпні 

2019 року. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Суд РФ продовжив на три місяці арешт 

українця Приходька 

У понеділок російський Південний окружний 

військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив 

ще на три місяці термін утримання під вартою 

українського активіста з Криму Олега 

Приходька, обвинуваченого у підготовці 

теракту.

 

Росія досі не закрила справу проти 

звільнених українських моряків - Полозов 

Через рік після "великого обміну", який 

повернув додому 24 українських військових 

моряків і 11 в'язнів Кремля, кількість 

українських політв'язнів у російських 

в'язницях збільшилася, не закрита в Росії і 

"справа" проти українських моряків. 

 

У Росії розпочинається суд у справі “другої 

бахчисарайської групи” 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова закликала представників 

міжнародних правозахисних організацій та 

дипкорпусу бути

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Поліцію просять допитати депутата 

Тищенка у справі про підпал авто Лероса 

Захист народного депутата Гео Лероса подав 

клопотання до поліції щодо допиту іншого 

народного депутата – Миколи Тищенка 

(«Слуга народу») – у справі щодо підпалу авто 

Лероса. 
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Двом учасникам НЗФ “Самооборона 

Севастополя” повідомили про підозру 

Головне управління Національної поліції 

України в Автономній Республіці Крим 

повідомило про підозру двом учасникам 

незаконного збройного формування 

«Самооборона Севастополя».

 

 

Злочинці підробили сотні паспортів 

Євросоюзу, маскуючись під турфірму - СБУ 

СБУ викрила та припинила протиправну 

діяльність групи мешканців Хмельницької та 

Чернівецької областей, які підробляли 

паспорти країн Євросоюзу. 

 

Диверсанту за спробу підірвати хімзавод у 

Сєвєродонецьку дали 10 років тюрми 

Диверсанта, який збирався підірвати хімічно 

небезпечний об’єкт на території заводу «Азот» 

на Луганщині, засуджено до 10 років 

позбавлення волі.

 

 

Комісія перевірить Ізмаїльський будинок 

дитини - ексдиректора підозрюють у 

педофілії 

Департамент охорони здоров'я Одеської 

облдержадміністрації відсторонив від посади 

в.о. директора Ізмаїльського спеціалізованого 

будинку дитини, якого підозрюють у 

педофілії.  
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Карантин. Як виживати авіаперевізникам? 

АНАЛІТИКА 

Галузь потребує вищого пілотажу: круте піке, 

віраж, штопор, гірка – вибір за урядами та 

бізнесом

 

 

Говоримо з українським дизайнером Андре 

Таном (ПОДКАСТ) 

Пальто без ґудзиків, екошкіра з бананової 

шкірки, нитки з перероблених пластикових 

пляшок, і кросівки в стилі 80-х.

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві знову напали на Dzidzio 

Столична поліція відкрила кримінальне 

провадження за фактом нападу на співака 

Dzidzio, який стався вночі 6 вересня у 

Шевченківському районі. 

 

Дистанційна робота: Раді пропонують 

внести зміни у Трудовий кодекс 

Група народних депутатів на чолі з головою 

комітету з питань соцполітики та захисту прав 

ветеранів Галиною Третьяковою (фракція 

«Слуга народу») зареєстрували в парламенті 

законопроєкт щодо врегулювання дистанційної 

роботи.
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"Мотор Січ" перенесла відновлення рейсів 

Запоріжжя - Мінськ на жовтень 

Авіакомпанія "Мотор Січ" перенесла 

відновлення рейсів Запоріжжя - Мінськ на 

жовтень, раніше планували відновити польоти 

з 15 вересня. 

 

Кіберспорт в Україні офіційно визнали 

видом спорту 

Кіберспорт відсьогодні офіційно визнано 

видом спорту в Україні. 

 

Затвердили перелік бібліотек, фонди яких 

поповнять у 2020 році 

Український інститут книги на підставі 

пропозицій структурних підрозділів з питань 

культури обласних та Київської міської 

державних адміністрацій сформував і 

затвердив перелік бібліотек, що отримають 

книжкові видання для поповнення своїх фондів 

у 2020 році.

 

 

Обов’язковий гімн у школах: суд просять 

скасувати рішення Київради 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

отримав позов щодо скасування рішення 

Київської міської ради про обов'язкове 

виконання гімну в школах столиці.
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На бакалаврат цьогоріч зарахували понад 

51 тисячу вступників - список вишів 

До закладів вищої освіти на бакалаврат 

вступило понад 51 тисяча осіб.  

 

У Львові стартує міжнародний фестиваль 

короткометражного кіно Wiz-Art 

У понеділок, 7 вересня, розпочався 13-й 

Львівський міжнародний фестиваль 

короткометражних фільмів Wiz-Art.

 

У Херсоні під час ГогольFest прозвучала 

одна з найкращих у світі опера-реквієм 

"IYOV" (ФОТО) 

У Херсоні під час ГогольFest 6 вересня на 

сцені обласного академічного музично-

драматичного театру ім. Куліша прозвучала 

опера-реквієм "IYOV", що увійшла до 10 

найкращих оперних вистав світу за версією 

конкурсу Music Theatre Now.
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