
               Єдина країна – Дайджест 02.08.19 

 

 

ТОП 

 

Рада Європи бере на дипломатичний 

контроль розслідування нападу на 

Укрінформ 

Рада Європи бере на дипломатичний контроль 

розслідування нападу, здійсненого 30 липня на 

співробітників Укрінформу, в результаті якого 

постраждали троє співробітників агентства.

 

 

Президент прокоментував "звільнення" 

Богдана 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

всі члени його команди, а не лише глава його 

Офісу Андрій Богдан, заздалегідь написали 

заяви про звільнення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753202-rada-evropi-bere-na-diplomaticnij-kontrol-rozsliduvanna-napadu-na-ukrinform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753202-rada-evropi-bere-na-diplomaticnij-kontrol-rozsliduvanna-napadu-na-ukrinform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753202-rada-evropi-bere-na-diplomaticnij-kontrol-rozsliduvanna-napadu-na-ukrinform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753202-rada-evropi-bere-na-diplomaticnij-kontrol-rozsliduvanna-napadu-na-ukrinform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752865-prezident-prokomentuvav-zvilnenna-bogdana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752865-prezident-prokomentuvav-zvilnenna-bogdana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752865-prezident-prokomentuvav-zvilnenna-bogdana.html


 

ГПУ повідомила про підозру суддям 

Окружного адмінсуду Києва 

Генпрокуратура повідомила про підозру у 

винесенні завідомо неправосудного рішення 

голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку, 

двом суддям цього суду — Євгену Аблову та 

Ігорю Погрібніченко, а також судді 

Суворовського райсуду Одеси Івану Шепітко.

 

 

На скандальному окрузі №50 напали на 

знімальну групу телеканалу - НСЖУ 

У виборчому окрузі №50 у Покровську 

Донецької області стався напад на знімальну 

групу телеканалу «Капрі».

 

 

Пікнік заради життя, льодова вечірка та 

кава з дільничним: афіша на 2-4 серпня 

Зібрали в афіші найцікавіші події перших 

вихідних серпня – від битви хінкалі до 

фестивалю лайфсейвінгу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Волкер припускає, що до "нормандського 

формату" може долучитися Трамп 

Спецпредставник Держдепу США з питань 

України Курт Волкер допускає можливість 

залучення президента Дональда Трампа до 

врегулювання ситуації на Сході України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753144-gpu-povidomila-pro-pidozru-dvom-suddam-okruznogo-adminsudu-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753144-gpu-povidomila-pro-pidozru-dvom-suddam-okruznogo-adminsudu-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753144-gpu-povidomila-pro-pidozru-dvom-suddam-okruznogo-adminsudu-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753199-na-skandalnomu-okruzi-50-napali-na-znimalnu-grupu-telekanalu-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753199-na-skandalnomu-okruzi-50-napali-na-znimalnu-grupu-telekanalu-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753199-na-skandalnomu-okruzi-50-napali-na-znimalnu-grupu-telekanalu-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2752726-piknik-zaradi-zitta-lodova-vecirka-ta-kava-z-dilnicnim-afisa-na-24-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2752726-piknik-zaradi-zitta-lodova-vecirka-ta-kava-z-dilnicnim-afisa-na-24-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2752726-piknik-zaradi-zitta-lodova-vecirka-ta-kava-z-dilnicnim-afisa-na-24-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2753127-volker-pripuskae-so-do-normandskogo-formatu-moze-dolucitisa-tramp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2753127-volker-pripuskae-so-do-normandskogo-formatu-moze-dolucitisa-tramp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2753127-volker-pripuskae-so-do-normandskogo-formatu-moze-dolucitisa-tramp.html


 

“Морський” трибунал призначив трьох 

суддів у справі України проти РФ 

Президент Міжнародного трибуналу з 

морського права Пак Чжин Хьон призначив 

трьох суддів в арбітражному розгляді України 

проти Росії щодо агресії останньої у 

Керченській протоці.

 

 

Посол Німеччини запевнила Данилюка у 

підтримці оборонних реформ в Україні 

Секретар РНБО України Олександр Данилюк 

провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Федеративної Республіки Німеччина в 

Україні Анкою Фельдгузен, під час якої 

остання висловила підтримку реформам в 

секторі безпеки та оборони.

 

 

Чехія запровадила нові правила для 

власників робочих карт 

Українців, що працюють у Чехії, 

попереджають про нові правила для власників 

робочих карт.

 

БЕЗПЕКА 

 

У поліції пояснили, як нестимуть службу 

патрулі нацгвардійців 

Самостійні патрулі Національної гвардії 

України не будуть використані для обмеження 

прав і свобод громадян.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2752771-morskij-tribunal-priznaciv-troh-suddiv-u-spravi-ukraini-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2752771-morskij-tribunal-priznaciv-troh-suddiv-u-spravi-ukraini-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2752771-morskij-tribunal-priznaciv-troh-suddiv-u-spravi-ukraini-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2753059-posol-nimeccini-zapevnila-daniluka-u-pidtrimci-oboronnih-reform-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2753059-posol-nimeccini-zapevnila-daniluka-u-pidtrimci-oboronnih-reform-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2753059-posol-nimeccini-zapevnila-daniluka-u-pidtrimci-oboronnih-reform-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2752679-cehia-zaprovadila-novi-pravila-dla-vlasnikiv-robocih-kart.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2752679-cehia-zaprovadila-novi-pravila-dla-vlasnikiv-robocih-kart.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2752679-cehia-zaprovadila-novi-pravila-dla-vlasnikiv-robocih-kart.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752843-u-policii-poasnili-ak-nestimut-sluzbu-patruli-nacgvardijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752843-u-policii-poasnili-ak-nestimut-sluzbu-patruli-nacgvardijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752843-u-policii-poasnili-ak-nestimut-sluzbu-patruli-nacgvardijciv.html


 

Росія роздала на Донбасі понад 13 тисяч 

паспортів - Матіос 

На даний момент значна частина жителів 

Донецької і Луганської областей, які отримали 

російські паспорти, ідентифікована.

УКРАЇНА 

 

Президент призначив нового голову Івано-

Франківської ОДА 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації.

 

 

ЦВК визнала обраними вже 160 народних 

депутатів 

Центральна виборча комісія на засіданні у 

п'ятницю визнала обраними ще 7 народних 

депутатів, і загальна їх кількість наразі 

становить 160.

 

 

Главу ДПСУ вразили порядки в 

адміністрації - лише за ним закріплені п'ять 

службових авто 

Керівник Державної прикордонної служби 

Сергій Дейнеко повідомив, що за ним як за 

керівником служби закріплено 5 службових 

машин.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2753045-rosia-rozdala-na-donbasi-ponad-13-tisac-pasportiv-matios.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2753045-rosia-rozdala-na-donbasi-ponad-13-tisac-pasportiv-matios.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2753045-rosia-rozdala-na-donbasi-ponad-13-tisac-pasportiv-matios.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752887-prezident-priznaciv-novogo-golovu-ivanofrankivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752887-prezident-priznaciv-novogo-golovu-ivanofrankivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2752887-prezident-priznaciv-novogo-golovu-ivanofrankivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2753229-cvk-viznala-obranimi-vze-160-narodnih-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2753229-cvk-viznala-obranimi-vze-160-narodnih-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2753229-cvk-viznala-obranimi-vze-160-narodnih-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752920-glavu-dpsu-vrazili-poradki-v-administracii-lise-za-nim-zakripleni-pat-sluzbovih-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752920-glavu-dpsu-vrazili-poradki-v-administracii-lise-za-nim-zakripleni-pat-sluzbovih-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752920-glavu-dpsu-vrazili-poradki-v-administracii-lise-za-nim-zakripleni-pat-sluzbovih-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752920-glavu-dpsu-vrazili-poradki-v-administracii-lise-za-nim-zakripleni-pat-sluzbovih-avto.html


 

Будівництво доріг: Зеленський змусив 

депутата Іванчука шукати 175 мільйонів 

Президент України Володимир Зеленський 

закликав переможців позачергових 

парламентських виборів у мажоритарних 

округах допомагати з коштами для 

будівництва автошляхів.

 

 

Ветерани АТО просять Зеленського 

перевірити держзакупівлі для армії 

Громадська організація колишніх учасників 

АТО ―Мужність‖ звернулась до Президента 

України Володимира Зеленського з закликом 

перевірити діяльність структурного підрозділу 

Міноборони, який відповідає за закупівлі для 

армії одностроїв та спорядження.

 

ЕКОНОМІКА 

 

В Офісі Президента анонсували дешеве 

кредитування під 12-13% вже наступного 

року 

Заступник керівника Офісу Президента 

Олексій Гончарук заявив, що Україна може 

мати дешеве кредитування під 12-13% у гривні 

вже наступного року.

 

 

Демонтаж об'єкту «Укриття»: Замовник 

підписав контракт із переможцем тендеру 

Державне спеціалізоване підприємство 

"Чорнобильська АЕС" підписало контракт із 

переможцем тендеру на проведення робіт із 

демонтажу нестабільних конструкцій 

"Укриття".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753125-budivnictvo-dorig-zelenskij-zmusiv-deputata-ivancuka-sukati-175-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753125-budivnictvo-dorig-zelenskij-zmusiv-deputata-ivancuka-sukati-175-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753125-budivnictvo-dorig-zelenskij-zmusiv-deputata-ivancuka-sukati-175-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753013-veterani-ato-prosat-zelenskogo-pereviriti-derzzakupivli-dla-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753013-veterani-ato-prosat-zelenskogo-pereviriti-derzzakupivli-dla-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753013-veterani-ato-prosat-zelenskogo-pereviriti-derzzakupivli-dla-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2753169-v-ofisi-prezidenta-anonsuvali-deseve-kredituvanna-pid-1213-vze-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2753169-v-ofisi-prezidenta-anonsuvali-deseve-kredituvanna-pid-1213-vze-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2753169-v-ofisi-prezidenta-anonsuvali-deseve-kredituvanna-pid-1213-vze-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2753169-v-ofisi-prezidenta-anonsuvali-deseve-kredituvanna-pid-1213-vze-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2753149-demontaz-obektu-ukritta-zamovnik-pidpisav-kontrakt-iz-peremozcem-tenderu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2753149-demontaz-obektu-ukritta-zamovnik-pidpisav-kontrakt-iz-peremozcem-tenderu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2753149-demontaz-obektu-ukritta-zamovnik-pidpisav-kontrakt-iz-peremozcem-tenderu.html


 

Коболєв сказав, скільки газу у підземних 

сховищах належить іноземним компаніям 

НАК "Нафтогаз України" має контракти на 

зберігання газу у підземних сховищах газу 

(ПСГ) із 31 іноземною компанією; усього у 

режимі "митний склад" в українських 

сховищах зберігається 1,4 млрд кубометрів 

газу.

 

 

До розробки ділянки "Дельфін" у Чорному 

морі пропонують залучити міжнародну 

компанію 

Глава Trident Acquisitions Ілля Пономарьов 

запропонував залучити до розробки ділянки 

«Дельфін» велику міжнародну компанію на 

умовах, які влаштують український уряд.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Журналістка Халілова заявила в 

прокуратуру Криму про її незаконне 

переслідування 

Журналістка Гульсум Халілова звернулася із 

заявою в прокуратуру АРК у зв'язку з її 

незаконним кримінальним переслідуванням з 

боку окупаційної влади Криму.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Екскерівник поліції Одещини “забув” у 

декларації майна на сотні тисяч 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції виявило недостовірні відомості у 

деклараціях судді та ексначальника поліції 

Одеської області.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752671-kobolev-skazav-skilki-gazu-u-pidzemnih-shovisah-nalezit-inozemnim-kompaniam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752671-kobolev-skazav-skilki-gazu-u-pidzemnih-shovisah-nalezit-inozemnim-kompaniam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752671-kobolev-skazav-skilki-gazu-u-pidzemnih-shovisah-nalezit-inozemnim-kompaniam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752867-do-rozrobki-dilanki-delfin-u-cornomu-mori-proponuut-zaluciti-miznarodnu-kompaniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752867-do-rozrobki-dilanki-delfin-u-cornomu-mori-proponuut-zaluciti-miznarodnu-kompaniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752867-do-rozrobki-dilanki-delfin-u-cornomu-mori-proponuut-zaluciti-miznarodnu-kompaniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752867-do-rozrobki-dilanki-delfin-u-cornomu-mori-proponuut-zaluciti-miznarodnu-kompaniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2752970-zurnalistka-halilova-zaavila-v-prokuraturu-krimu-pro-ii-nezakonne-peresliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2752970-zurnalistka-halilova-zaavila-v-prokuraturu-krimu-pro-ii-nezakonne-peresliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2752970-zurnalistka-halilova-zaavila-v-prokuraturu-krimu-pro-ii-nezakonne-peresliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2752970-zurnalistka-halilova-zaavila-v-prokuraturu-krimu-pro-ii-nezakonne-peresliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753175-ekskerivnik-policii-odesini-zabuv-u-deklaracii-majna-na-sotni-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753175-ekskerivnik-policii-odesini-zabuv-u-deklaracii-majna-na-sotni-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753175-ekskerivnik-policii-odesini-zabuv-u-deklaracii-majna-na-sotni-tisac.html


 

Плакат за "імпічмент Президенту": у 

Рівному суд виправдав двох активістів 

Суд скасував усі попередні протоколи, 

складені проти Дарії Коцюруби та Романа 

Філюка, які 25 травня цього року виходили в 

центр Рівного з плакатами, на одному з яких 

був напис "імпічмент Президенту".

 

 

На реконструкції каналу “Тилігульський 

лиман – Чорне море” вкрали десятки 

мільйонів 

СБУ викрила масштабні розкрадання 

державних коштів, призначених на 

реконструкцію з’єднувального каналу 

«Тилігульський лиман – Чорне море».

 

 

Климпуш-Цинцадзе вважає вандалізм на 

могилах бійців АТО російською 

провокацією 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-

Цинцадзе вважає пошкодження пам я̓тників 

на могилах бійців АТО у Новограді-

Волинському спланованою російською 

провокацією.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

У дипломатичному корпусі – чимало нових 

облич. Хто ці люди? 

З деякими із нових послів українці вже були 

знайомі, а з деякими – швидко познайомляться.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753147-plakat-za-impicment-prezidentu-u-rivnomu-sud-vipravdav-dvoh-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753147-plakat-za-impicment-prezidentu-u-rivnomu-sud-vipravdav-dvoh-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753147-plakat-za-impicment-prezidentu-u-rivnomu-sud-vipravdav-dvoh-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753206-na-rekonstrukcii-kanalu-tiligulskij-liman-corne-more-vkrali-desatki-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753206-na-rekonstrukcii-kanalu-tiligulskij-liman-corne-more-vkrali-desatki-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753206-na-rekonstrukcii-kanalu-tiligulskij-liman-corne-more-vkrali-desatki-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753206-na-rekonstrukcii-kanalu-tiligulskij-liman-corne-more-vkrali-desatki-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752763-klimpuscincadze-vvazae-vandalizm-na-mogilah-bijciv-ato-rosijskou-provokacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752763-klimpuscincadze-vvazae-vandalizm-na-mogilah-bijciv-ato-rosijskou-provokacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752763-klimpuscincadze-vvazae-vandalizm-na-mogilah-bijciv-ato-rosijskou-provokacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2752763-klimpuscincadze-vvazae-vandalizm-na-mogilah-bijciv-ato-rosijskou-provokacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2753110-u-diplomaticnomu-korpusi-cimalo-novih-oblic-hto-ci-ludi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2753110-u-diplomaticnomu-korpusi-cimalo-novih-oblic-hto-ci-ludi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2753110-u-diplomaticnomu-korpusi-cimalo-novih-oblic-hto-ci-ludi.html


 

Чотири роки Нацполіції: реформа чи зміна 

форми? АНАЛІТИКА 

Укрінформ звернувся до експертів з проханням 

проаналізувати результати ―реформи‖ 

правоохоронної сфери

СУСПІЛЬСТВО 

 

Український паралімпієць переплив Ла-

Манш ВІДЕО 

Український паралімпієць Олег 

Іваненко переплив Ла-Манш та встановив 

світовий рекорд. За 18 годин безперервного 

запливу він подолав 62 кілометри.

 

 

Kozak System випустили кліп на згадку про 

школяра, який загинув під час теракту в 

Харкові 

Українська рок-група Kozak System випустила 

кліп "Спи, маленький козачок" на пам'ять про 

15-річного харківського школяра Данила 

Дідика, який загинув 22 лютого 2015 року в 

результаті теракту біля Палацу спорту.

 

 

На Полтавщині пішохідні переходи на 

дорогах світяться вночі 

Агентство місцевих доріг Полтавської області 

першим в Україні почало облаштовувати 

пішохідні переходи світлодіодними дорожніми 

вставками для підсилення розмітки в нічний 

час.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753095-cotiri-roki-nacpolicii-reforma-ci-zmina-formi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753095-cotiri-roki-nacpolicii-reforma-ci-zmina-formi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2753095-cotiri-roki-nacpolicii-reforma-ci-zmina-formi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2753068-ukrainskij-paralimpiec-perepliv-lamans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2753068-ukrainskij-paralimpiec-perepliv-lamans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2753068-ukrainskij-paralimpiec-perepliv-lamans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2753087-kozak-system-vipustili-klip-na-zgadku-pro-skolara-akij-zaginuv-pid-cas-teraktu-v-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2753087-kozak-system-vipustili-klip-na-zgadku-pro-skolara-akij-zaginuv-pid-cas-teraktu-v-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2753087-kozak-system-vipustili-klip-na-zgadku-pro-skolara-akij-zaginuv-pid-cas-teraktu-v-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2753087-kozak-system-vipustili-klip-na-zgadku-pro-skolara-akij-zaginuv-pid-cas-teraktu-v-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753163-na-poltavsini-pisohidni-perehodi-na-dorogah-svitatsa-vnoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753163-na-poltavsini-pisohidni-perehodi-na-dorogah-svitatsa-vnoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2753163-na-poltavsini-pisohidni-perehodi-na-dorogah-svitatsa-vnoci.html


 

На Чернігівщині стартує "енергетично-

музичний" фестиваль LuMena 

У місті Мена Чернігівської області, що є 

центром ОТГ, у п’ятницю стартує дводенний 

музичний фестиваль LuMena 2019, 

присвячений новим технологіям освітлення та 

розвитку.

 

 

На одному з найбільших пляжів Одеси 

заборонили купатися 

Державна екологічна інспекція Кримсько-

Чорноморського округу проаналізувала 

відібрані проби морської води на пляжах 

Одеси і повідомила, що за результатами 

досліджень вода не відповідає нормативним 

вимогам.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2752957-na-cernigivsini-startue-energeticnomuzicnij-festival-lumena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2752957-na-cernigivsini-startue-energeticnomuzicnij-festival-lumena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2752957-na-cernigivsini-startue-energeticnomuzicnij-festival-lumena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2752680-na-odnomu-z-najbilsih-plaziv-odesi-zaboronili-kupatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2752680-na-odnomu-z-najbilsih-plaziv-odesi-zaboronili-kupatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2752680-na-odnomu-z-najbilsih-plaziv-odesi-zaboronili-kupatisa.html

