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ТОП 

 

Зеленський стоїть на своєму: Рада має 

призначити інавгурацію на 19 травня 

Новообраний президент Володимир 

Зеленський оприлюднив звернення до 

народних депутатів України, в якому вимагає 

призначити інавгурацію на 19 травня.

 

 

Трибунал щодо агресії на Азові: 

міжнародний адвокат розгромив аргументи 

РФ 

Представник юридичної компанії Covington & 

Burling LLP Джонатан Гімблет під час слухань 

у у "морському" трибуналі вщент розгромив 

аргументи російської сторони, яка намагалася 

виправдати власні агресивні дії проти 

українських військових кораблів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697583-zelenskij-stoit-na-svoemu-rada-mae-priznaciti-inavguraciu-na-19-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697583-zelenskij-stoit-na-svoemu-rada-mae-priznaciti-inavguraciu-na-19-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697583-zelenskij-stoit-na-svoemu-rada-mae-priznaciti-inavguraciu-na-19-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697251-tribunal-sodo-agresii-na-azovi-miznarodnij-advokat-rozgromiv-argumenti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697251-tribunal-sodo-agresii-na-azovi-miznarodnij-advokat-rozgromiv-argumenti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697251-tribunal-sodo-agresii-na-azovi-miznarodnij-advokat-rozgromiv-argumenti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697251-tribunal-sodo-agresii-na-azovi-miznarodnij-advokat-rozgromiv-argumenti-rf.html


 

Адвокат Новіков пояснив, чому Росія не 

з'явилася на "морський" трибунал 

Адвокати українських моряків, яких незаконно 

утримують у СІЗО в Росії, хочуть використати 

непослідовність позиції РФ, яку вона 

демонструє назовні та для внутрішнього 

«користувача».

 

 

Зеленський визначиться з посадами, коли 

отримає доступ до трьох баз даних — Богдан 

вообраний президент Володимир Зеленський 

визначатиметься з кандидатами на посади, 

коли матиме доступ до баз даних Служби 

безпеки, Міністерства внутрішніх справ та 

НАЗК.

 

 

Раптово захворіли: відразу 34 судді 

Окружного адмінсуду Києва не прийшли на 

оцінювання 

йже усі судді Окружного адмінсуду Києва, 

включно із головою Павлом Вовком та 

суддями, які визнали незаконною 

націоналізацію ПриватБанку, не з’явилися на 

обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, тому 

що нібито захворіли.

  

 

Перейменування проспекту: Кернес 

відреагував на погрозу В'ятровича подати в 

суд 

р Херсона Геннадій Кернес прокоментував 

заяву директора Українського інституту 

національної пам'яті Володимира Вятровича 

про те, що УІНП звернеться до суду в разі 

перейменування проспекту Григоренка. 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697539-advokat-novikov-poasniv-comu-rosia-ne-zavilasa-na-morskij-tribunal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697539-advokat-novikov-poasniv-comu-rosia-ne-zavilasa-na-morskij-tribunal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697539-advokat-novikov-poasniv-comu-rosia-ne-zavilasa-na-morskij-tribunal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697381-zelenskij-viznacitsa-z-posadami-koli-otrimae-dostup-do-troh-baz-danih-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697381-zelenskij-viznacitsa-z-posadami-koli-otrimae-dostup-do-troh-baz-danih-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697381-zelenskij-viznacitsa-z-posadami-koli-otrimae-dostup-do-troh-baz-danih-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697511-raptovo-zahvorili-vidrazu-34-suddi-okruznogo-adminsudu-kieva-ne-prijsli-na-ocinuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697511-raptovo-zahvorili-vidrazu-34-suddi-okruznogo-adminsudu-kieva-ne-prijsli-na-ocinuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697511-raptovo-zahvorili-vidrazu-34-suddi-okruznogo-adminsudu-kieva-ne-prijsli-na-ocinuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697511-raptovo-zahvorili-vidrazu-34-suddi-okruznogo-adminsudu-kieva-ne-prijsli-na-ocinuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2697569-perejmenuvanna-prospektu-kernes-vidreaguvav-na-pogrozu-vatrovica-podati-v-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2697569-perejmenuvanna-prospektu-kernes-vidreaguvav-na-pogrozu-vatrovica-podati-v-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2697569-perejmenuvanna-prospektu-kernes-vidreaguvav-na-pogrozu-vatrovica-podati-v-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2697569-perejmenuvanna-prospektu-kernes-vidreaguvav-na-pogrozu-vatrovica-podati-v-sud.html


 

День матері, ретро-автівки та фестиваль 

коміксів: афіша на 10-12 травня 

 не будемо вкотре нагадувати про робочу 

суботу, а просто запропонуємо найцікавіші 

події вихідних – фестиваль ретро-автомобілів, 

квантовий стрибок літератури та український 

Burning Man.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Агресія РФ на Азові: трибунал завершив 

слухання - рішення буде 25 травня 

Міжнародний трибунал з морського права, 

який сьогодні, 10 травня, слухав позов України 

проти РФ за фактом незаконного захоплення 

трьох українських військових суден і їх 

екіпажів, винесе свій вердикт 25 травня. 

 

 

Адвокат Трампа збирається в Київ - хоче 

зустрітися із Зеленським - NYT 

Особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф 

Джуліані планує найближчими днями відвідати 

Київ та провести зустріч із новообраним 

президентом України Володимиром 

Зеленським.

 

 

Канада продовжить підтримувати тиск на 

Росію — Фріланд 

Канада пишається своєю участю у 

спостереженні за президентськими виборами в 

Україні та обіцяє й надалі підтримувати 

Україну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697124-den-materi-retroavtivki-ta-festival-komiksiv-afisa-na-1012-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697124-den-materi-retroavtivki-ta-festival-komiksiv-afisa-na-1012-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697124-den-materi-retroavtivki-ta-festival-komiksiv-afisa-na-1012-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697301-sluhanna-u-miznarodnomu-tribunali-po-pozovu-ukraini-do-rf-zaversilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697301-sluhanna-u-miznarodnomu-tribunali-po-pozovu-ukraini-do-rf-zaversilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697301-sluhanna-u-miznarodnomu-tribunali-po-pozovu-ukraini-do-rf-zaversilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697134-advokat-trampa-zbiraetsa-v-kiiv-hoce-zustritisa-iz-zelenskim-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697134-advokat-trampa-zbiraetsa-v-kiiv-hoce-zustritisa-iz-zelenskim-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697134-advokat-trampa-zbiraetsa-v-kiiv-hoce-zustritisa-iz-zelenskim-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697549-kanada-prodovzit-pidtrimuvati-tisk-na-rosiu-friland.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697549-kanada-prodovzit-pidtrimuvati-tisk-na-rosiu-friland.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697549-kanada-prodovzit-pidtrimuvati-tisk-na-rosiu-friland.html


 

Порошенко зустрінеться зі Столтенбергом у 

штаб-квартирі НАТО 

У понеділок, 13 травня, генеральний секретар 

НАТО Йенс Столтенберг зустрінеться з 

Президентом України Петром Порошенком.

 

 

Лідер угорської партії "Йоббік" потрапив до 

списку ―Миротворця‖ 

Лідер угорської праворадикальної партії 

"Йоббік" Томаш Шнайдер занесений у базу 

центру "Миротворець" за посягання на 

суверенітет і територіальну цілісність України.

 

У Німеччині розробили новий план 

встановлення миру на Донбасі 

Спроби домогтися реалізації Мінських угод 

зайшли у глухий кут, тож аби процес 

урегулювання конфлікту на Сході України 

зрушив з мертвої точки, необхідні додаткові 

заходи.

  

 

Європейська федерація журналістів 

стурбована агресією щодо журналістів в 

Україні 

нгрес Європейської федерації журналістів 

(ЄФЖ) ухвалив спецзаяву щодо солідарності з 

українськими журналістами, які зазнають 

фізичних нападів, та вимагає зупинити повну 

безкарність за ці атаки.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697517-porosenko-zustrinetsa-zi-stoltenbergom-u-stabkvartiri-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697517-porosenko-zustrinetsa-zi-stoltenbergom-u-stabkvartiri-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697517-porosenko-zustrinetsa-zi-stoltenbergom-u-stabkvartiri-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697256-lider-ugorskoi-partii-jobbik-potrapiv-do-spisku-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697256-lider-ugorskoi-partii-jobbik-potrapiv-do-spisku-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697256-lider-ugorskoi-partii-jobbik-potrapiv-do-spisku-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697505-u-nimeccini-rozrobili-novij-plan-vstanovlenna-miru-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697505-u-nimeccini-rozrobili-novij-plan-vstanovlenna-miru-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697505-u-nimeccini-rozrobili-novij-plan-vstanovlenna-miru-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697495-evropejska-federacia-zurnalistiv-sturbovana-agresieu-sodo-zurnalistiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697495-evropejska-federacia-zurnalistiv-sturbovana-agresieu-sodo-zurnalistiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697495-evropejska-federacia-zurnalistiv-sturbovana-agresieu-sodo-zurnalistiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697495-evropejska-federacia-zurnalistiv-sturbovana-agresieu-sodo-zurnalistiv-v-ukraini.html


УКРАЇНА 

 

Коломойський вважає, що Луценка слід 

залишити в ГПУ до виборів 

Генерального прокурора Юрія Луценка слід 

зберегти на посаді до виборів до Верховної 

Ради.

 

 

Радник Зеленського запропонував уряду 

допомогу в аудиті Укроборонпрому 

Розпочати перевірку ефективності 

використання концерном "Укроборонпром" 

бюджетних коштів, передбачених на 

підготовку виробництва нових озброєнь, 

можливо вже найближчим часом.

 

 

Повернення української церкви до 

"Київського патріархату" означатиме 

втрату Томосу — Епіфаній 

Повернення української православної церкви 

до структури Київського патріархату 

означатиме втрату Томосу та всіх здобутків 

церковної незалежності.

 

 

Коломойський сказав, на кого ―ставить‖ як 

на нового главу АП 

вим главою Адміністрації Президента України 

може стати, зокрема, юрист із команди 

Володимира Зеленського Андрій Богдан.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697221-kolomojskij-vvazae-so-lucenka-slid-zalisiti-v-gpu-do-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697221-kolomojskij-vvazae-so-lucenka-slid-zalisiti-v-gpu-do-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697221-kolomojskij-vvazae-so-lucenka-slid-zalisiti-v-gpu-do-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697041-radnik-zelenskogo-zaproponuvav-uradu-dopomogu-v-auditi-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697041-radnik-zelenskogo-zaproponuvav-uradu-dopomogu-v-auditi-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697041-radnik-zelenskogo-zaproponuvav-uradu-dopomogu-v-auditi-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697542-povernenna-ukrainskoi-cerkvi-do-kiivskogo-patriarhatu-oznacatime-vtratu-tomosu-epifanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697542-povernenna-ukrainskoi-cerkvi-do-kiivskogo-patriarhatu-oznacatime-vtratu-tomosu-epifanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697542-povernenna-ukrainskoi-cerkvi-do-kiivskogo-patriarhatu-oznacatime-vtratu-tomosu-epifanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697542-povernenna-ukrainskoi-cerkvi-do-kiivskogo-patriarhatu-oznacatime-vtratu-tomosu-epifanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697115-kolomojskij-skazav-na-kogo-stavit-ak-na-novogo-glavu-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697115-kolomojskij-skazav-na-kogo-stavit-ak-na-novogo-glavu-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697115-kolomojskij-skazav-na-kogo-stavit-ak-na-novogo-glavu-ap.html


 

Смешко назвав дві умови, за яких розгляне 

кадрові пропозиції Зеленського 

Екс-глава СБУ, голова всеукраїнської 

громадської організації "Сила і честь" Ігор 

Смешко заявив, що не знайомий із 

новообраним президентом Володимиром 

Зеленським особисто, але готовий працювати 

на певних посадах, якщо глава держави 

"потребуватиме його знань і досвіду".

ЕКОНОМІКА 

 

В Україну повернули понад три мільйони 

доларів ―грошей Януковича" 

Державна виконавча служба Мін’юсту України 

стягнула на користь держави із кіпрських 

компаній, які пов’язані з Януковичем та 

колишніми високопосадовцями, 55 млн грн та 

1 млн доларів США.

 

 

ПриватБанк запустив безкоштовні перекази 

з Польщі 

У ПриватБанку запустили безкоштовні 

грошові перекази до України з Польщі разом з 

онлайн-сервісом PayUkraine та MasterCard. 

Акція триватиме до 10 серпня.

 

 

Китай планує інвестувати промислову 

переробку картоплі в Україні - Мінагро 

Україна зацікавлена в іноземних інвестиціях у 

будівництво підприємств з виробництва 

картопляного крохмалю та його подальшого 

експорту на ринки Південно-Східної Азії. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697367-smesko-nazvav-dvi-umovi-za-akih-rozglane-kadrovi-propozicii-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697367-smesko-nazvav-dvi-umovi-za-akih-rozglane-kadrovi-propozicii-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697367-smesko-nazvav-dvi-umovi-za-akih-rozglane-kadrovi-propozicii-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2697064-v-ukrainu-povernuli-ponad-tri-miljoni-dolariv-grosej-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2697064-v-ukrainu-povernuli-ponad-tri-miljoni-dolariv-grosej-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2697064-v-ukrainu-povernuli-ponad-tri-miljoni-dolariv-grosej-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2697421-privatbank-zapustiv-bezkostovni-perekazi-z-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2697421-privatbank-zapustiv-bezkostovni-perekazi-z-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2697421-privatbank-zapustiv-bezkostovni-perekazi-z-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2697088-kitaj-planue-investuvati-promislovu-pererobku-kartopli-v-ukraini-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2697088-kitaj-planue-investuvati-promislovu-pererobku-kartopli-v-ukraini-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2697088-kitaj-planue-investuvati-promislovu-pererobku-kartopli-v-ukraini-minagro.html


 

Українські вина можуть конкурувати з 

європейськими – Мінагро 

Українські винороби випускають 

конкурентоспроможну продукцію, але її мало 

хто знає із європейських споживачів.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Мати Сенцова розмовляє з сином 20 хвилин 

раз на місяць 

Людмила Сенцова розмовляє телефоном зі 

своїм сином Олегом Сенцовим, заарештованим 

5 років тому в Сімферополі, 20 хвилин раз на 

місяць.

 

 

Екс-охоронець Яроша у колонії РФ схуд на 

20 кілограмів, його місяць тримають у 

ШІЗО 

З бранцем Кремля Олександром Шумковим, 

утримуваним у колонії 4 міста Торжок 

Тверської області, 7 травня зустрівся консул 

Посольства України в РФ Сергій Дириза.

 

Представники МЗС України і Данії 

обговорили ситуацію з викраденим у 

Запоріжжі хлопчиком 

У Міністерстві закордонних справ України 

відбулася зустріч за участю представників 

МЗС Данії, на якій обговорено ситуацію щодо 

утримання у данському посольстві викраденої 

у Запоріжжі дитини. 
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Камера на 18 осіб, а їх 22, сплять по черзі: 

дружина Бєлялова розповіла про СІЗО 

Дружина політичного в'язня Мемета Белялова, 

яка отримала дозвіл на побачення з чоловіком, 

розповіла, що у її чоловіка від тюремної їжі 

болить шлунок і кришаться зуби.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Справу Бугрової, що проводила експертизу 

"рюкзаків Авакова", передали в суд Києва 

Касаційний кримінальний суд ВСУ 

задовольнив клопотання адвоката і вирішив 

передати справу експерта "рюкзаків Авакова" 

Надії Бугрової до Печерського районного суду 

Києва із Кам’янець-Подільського 

міськрайонного суду Хмельниччини.

 

У Генпрокуратурі пояснили, чому не 

відбувся допит Ситника 

Допиту директора Національного 

антикорупційного бюро Артема Ситника у 

справі щодо перевищення службових 

повноважень не відбулося.

 

 

Поновили провадження щодо виведення з 

Дельта Банку $50,6 мільйона - ФГВФО 

Генеральна прокуратура поновила кримінальне 

провадження відносно одного з колишніх 

ТОП-менеджерів неплатоспроможного АТ 

«Дельта Банк», який підозрюється у виведенні 

майже 50,63 млн доларів США.
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НАЗК передало до суду 26 адмінпротоколів 

на проректора КПІ 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції направило до суду 26 протоколів про 

адміністративні правопорушення, складених 

стосовно проректора НТУУ «Київський 

політехнічний інститут імені І. Сікорського» 

Петра Ковальова.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Зеркаль: Рішення Росії не брати участь в 

усних слуханнях викликає розчарування 

Виступ у Міжнародному трибуналі з морського 

права. Пане Президенте, члени Трибуналу, для 

мене честь виступати перед цим Трибуналом, 

представляючи Україну.

 

 

Закарпаття: перезавантаження чи 

зависання? 

В області з тривогою і надією очікують, хто 

прийде на заміну Москалю.

 

50 відтінків синьо-жовтого 

«Безсмертні полки» з часом сприйматимуться 

як екзотичне відгалуження української 

культури.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2697084-nazk-peredalo-do-sudu-26-adminprotokoliv-na-prorektora-kpi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2697084-nazk-peredalo-do-sudu-26-adminprotokoliv-na-prorektora-kpi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2697084-nazk-peredalo-do-sudu-26-adminprotokoliv-na-prorektora-kpi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697245-zerkal-risenna-rosii-ne-brati-ucast-v-usnih-sluhannah-viklikae-rozcaruvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697245-zerkal-risenna-rosii-ne-brati-ucast-v-usnih-sluhannah-viklikae-rozcaruvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697245-zerkal-risenna-rosii-ne-brati-ucast-v-usnih-sluhannah-viklikae-rozcaruvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2697070-zakarpatta-perezavantazenna-ci-zavisanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2697070-zakarpatta-perezavantazenna-ci-zavisanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2697070-zakarpatta-perezavantazenna-ci-zavisanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697303-50-vidtinkiv-sinozovtogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697303-50-vidtinkiv-sinozovtogo.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

День матері, ретро-автівки та фестиваль 

коміксів: афіша на 10-12 травня 

Ми не будемо вкотре нагадувати про робочу 

суботу, а просто запропонуємо найцікавіші 

події вихідних – фестиваль ретро-автомобілів, 

квантовий стрибок літератури та український 

Burning Man.

 

 

Популярний китайський гурт зняв кліп у 

Києві (ВІДЕО) 

Китайський музичний "хлопчачий" гурт WayV 

зняв кліп на пісню "Take Off" на Подолі та на 

ДП “Антонов”.

 

 

"З України до Голлівуду": вже готовий 

фільм про українців у світовому кіно 

Компанія «FRESH PRODUCTION GROUP» 

представила Державному агентству України з 

питань кіно документальний фільм «З України 

до Голлівуду».

 

У Києві запускають сервіс Uber Shuttle 

Із 14 травня 2019 року мобільний додаток для 

пошуку, виклику та оплати таксі Uber запускає 

в Україні новий сервіс із бронювання місця в 

мікроавтобусі, який буде слідувати за 

обраними напрямками в межах міста, - Uber 

Shuttle. Сервіс розпочне роботу з Києва.
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Назвали дату останнього дзвоника у школах 

Києва 

Цьогоріч свято останнього дзвоника для 

школярів міста Києва пройде у п’ятницю, 31 

травня.

 

 

У Києві 16 травня стартує фестиваль 

"Ландшафтна весна" 

столиці з 16 по 22 травня на території 

Ботанічного саду імені академіка О. Фоміна 

(вул. Симона Петлюри, 1) проходитиме 

фестиваль «Ландшафтна весна-2019».
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