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ТОП 

 

Україна зняла санкції з шести учасників 

"виборів" в ОРДЛО - указ Президента 

Президент Володимир Зеленський схвалив 

виключення із санкційного списку італійки 

Алессандри Муссоліні, яка спостерігала за 

фейковими виборами на непідконтрольному 

Донбасі, та п'ятьох керівників так званих 

"виборчих комісій".

 

 

Президент підписав закон про обов'язкове 

тестування українців на коронавірус 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про обов’язкове тестування усіх осіб з 

ознаками коронавірусної хвороби, тих, хто 

контактував з хворими на COVID-19, а також 

задіяних у заходах протидії коронавірусу 

медиків і правоохоронців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026338-ukraina-znala-sankcii-z-sesti-ucasnikiv-viboriv-v-ordlo-ukaz-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026338-ukraina-znala-sankcii-z-sesti-ucasnikiv-viboriv-v-ordlo-ukaz-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3026374-prezident-pidpisav-zakon-pro-obovazkove-testuvanna-ukrainciv-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3026374-prezident-pidpisav-zakon-pro-obovazkove-testuvanna-ukrainciv-na-koronavirus.html


 

Шмигаль прокоментував рішення Берліна 

щодо Nord Stream 2  

Україна вітає рішення Німеччини не виводити 

«Північний потік-2» з-під вимог оновленої 

Газової директиви Європейського Союзу.

 

Сурогатне материнство: як карантин 

відкрив ще одне «обличчя» України 

(АНАЛІТИКА) 

Закордонні» діти українських сурогатних 

матерів не винні, що дорослі й досі не можуть 

визначитися з їхнім статусом та правами

 

 

У столичному інтернаті виявили 81 хворого 

з коронавірусом - Кличко 

У Дарницькому будинку-інтернаті для жінок 

сьогодні підтвердили захворювання COVID-19 

у 81 особи.

 

Транспортний колапс у столиці: через вихід 

з карантину чи щось інше? Аналітика 

Разом з пом’якшенням карантину та ширшою 

свободою пересування столиця отримала 

кілометрові автомобільні затори

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026007-smigal-prokomentuvav-risenna-berlina-sodo-nord-strean-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026007-smigal-prokomentuvav-risenna-berlina-sodo-nord-strean-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3026156-surogatne-materinstvo-ak-karantin-vidkriv-se-odne-oblicca-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3026156-surogatne-materinstvo-ak-karantin-vidkriv-se-odne-oblicca-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3026156-surogatne-materinstvo-ak-karantin-vidkriv-se-odne-oblicca-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3026156-surogatne-materinstvo-ak-karantin-vidkriv-se-odne-oblicca-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3026205-u-stolicnomu-internati-dla-divcat-viavili-81-hvorogo-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3026205-u-stolicnomu-internati-dla-divcat-viavili-81-hvorogo-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3026020-transportnij-kolaps-u-stolici-cerez-vihid-z-karantinu-ci-sos-inse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3026020-transportnij-kolaps-u-stolici-cerez-vihid-z-karantinu-ci-sos-inse.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Для блокування Nord Stream 2 вирішальне 

значення мають санкції США - Зеркаль  

Збереження транзитної ролі України досі 

залишається під питанням у випадку добудови 

проєкту "Північний потік-2", і санкції США 

мають зараз вирішальне значення для 

блокування будівництва.

 

 

Європарламент ухвалив пакет 

макрофінансової допомоги, Україні - €1,2 

мільярда 

Європарламент у п’ятницю під час пленарного 

засідання у Брюсселі підтримав рішення про 

виділення 10 країнам-сусідам та країнам-

кандидатам на членство в ЄС пакета 

макрофінансової допомоги у €3 мільярди для 

подолання кризи, спричиненої COVID-19. 

 

 

Україні не слід піддавати сумніву Мінські 

домовленості – Гармс 

Україні не слід фундаментально ставити під 

сумнів Мінські домовленості, а краще 

зосередитися на забезпеченні припинення 

вогню на Донбасі. 

 

"Панцир-1" і "Леєр-3": Штати в ОБСЄ 

розповіли про сучасну російську зброю на 

Донбасі 

На окупованих територіях Донбасу 

неодноразово фіксувалися сучасні російські 

системи озброєння та техніки, а тому 

твердження Росії про непричетність до 

конфлікту є абсурдними.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026269-dla-blokuvanna-nord-stream-2-virisalne-znacenna-maut-sankcii-ssa-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026269-dla-blokuvanna-nord-stream-2-virisalne-znacenna-maut-sankcii-ssa-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026381-evroparlament-uhvaliv-paket-makrofinansovoi-dopomogi-ukraini-12-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026381-evroparlament-uhvaliv-paket-makrofinansovoi-dopomogi-ukraini-12-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026381-evroparlament-uhvaliv-paket-makrofinansovoi-dopomogi-ukraini-12-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026381-evroparlament-uhvaliv-paket-makrofinansovoi-dopomogi-ukraini-12-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026368-ukraini-ne-slid-piddavati-sumnivu-minski-domovlenosti-garms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026368-ukraini-ne-slid-piddavati-sumnivu-minski-domovlenosti-garms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3026314-pancir1-i-leer3-stati-v-obse-rozpovili-pro-sucasnu-rosijsku-zbrou-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3026314-pancir1-i-leer3-stati-v-obse-rozpovili-pro-sucasnu-rosijsku-zbrou-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3026314-pancir1-i-leer3-stati-v-obse-rozpovili-pro-sucasnu-rosijsku-zbrou-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3026314-pancir1-i-leer3-stati-v-obse-rozpovili-pro-sucasnu-rosijsku-zbrou-na-donbasi.html


 

Пандемія і гроші ЄС: Шмигаль зустрівся 

онлайн із прем’єрами країн Центральної і 

Східної Європи 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з 

главами урядів держав-членів Центральної 

європейської ініціативи питання боротьби з 

пандемією, подолання економічних наслідків 

та координацію зусиль щодо відкриття 

кордонів, відновлення туристичної галузі.

 

 

Москва продовжує розпалювати конфлікт 

на Донбасі 

Ні пандемія коронавірусної інфекції COVID-

19, ні відповідний заклик генсека ООН про 

глобальне припинення вогню не вплинули на 

Росію, яка продовжує розпалювати збройний 

конфлікт на Сході України. 

 

 

Українському безвізу нічого не загрожує, 

але дата відкриття кордонів невідома – 

Єврокомісія 

Європейський Союз не має наміру переглядати 

умови безвізового режиму з Україною ні через 

коронавірусну кризу, ні з жодних інших 

причин.

КОРОНАВІРУС 

 

Тепловізори, рації та медобладнання – США 

надали Україні допомогу на $25 мільйонів 

Сполучені Штати Америки надали цього 

тижня Україні допомогу у сфері оборони та 

безпеки для використання у зоні ООС 

загальною вартістю понад 25 мільйонів 

доларів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026286-pandemia-i-grosi-es-smigal-zustrivsa-onlajn-iz-premerami-krain-centralnoi-i-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026286-pandemia-i-grosi-es-smigal-zustrivsa-onlajn-iz-premerami-krain-centralnoi-i-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026286-pandemia-i-grosi-es-smigal-zustrivsa-onlajn-iz-premerami-krain-centralnoi-i-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026286-pandemia-i-grosi-es-smigal-zustrivsa-onlajn-iz-premerami-krain-centralnoi-i-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026238-moskva-prodovzue-rozpaluvati-konflikt-na-donbasi-popri-pandemiu-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026238-moskva-prodovzue-rozpaluvati-konflikt-na-donbasi-popri-pandemiu-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026073-ukrainskomu-bezvizu-nicogo-ne-zagrozue-ale-data-vidkritta-kordoniv-nevidoma-evrokomisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026073-ukrainskomu-bezvizu-nicogo-ne-zagrozue-ale-data-vidkritta-kordoniv-nevidoma-evrokomisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026073-ukrainskomu-bezvizu-nicogo-ne-zagrozue-ale-data-vidkritta-kordoniv-nevidoma-evrokomisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026073-ukrainskomu-bezvizu-nicogo-ne-zagrozue-ale-data-vidkritta-kordoniv-nevidoma-evrokomisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3025931-teplovizori-racii-ta-medobladnanna-ssa-nadali-ukraini-dopomogu-na-25-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3025931-teplovizori-racii-ta-medobladnanna-ssa-nadali-ukraini-dopomogu-na-25-miljoniv.html


 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 в Україні у 2020 році. Інфографіка 

Укрінформ підготував інфографіку з даними 

про те, як збільшувалась кількість інфікованих 

на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

 

 

В Україні підтвердили 17 330 випадків 

коронавірусу, за добу – 483 

Станом на 15 травня в Україні лабораторно 

підтверджено 17 330 випадків COVID-19. За 

добу - 483 нових випадків. 

 

Поліція відкрила справу через спалах 

COVID-19 у київському інтернаті 

Правоохоронці проводять досудове 

розслідування за фактом порушення 

санітарних норм у будинку-інтернаті, де 

зафіксовано спалах коронавірусу.

 

 

Коронавірус може розмножуватися у 

кишківнику людини - вчені 

Науковці заявляють, що відповідно до 

отриманих даних, коронавірус може 

локалізуватися не лише в легенях, а й у 

кишківнику людини, і поширюватися за 

допомогою відходів життєдіяльності.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3025898-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-u-2020-roci-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3025898-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-u-2020-roci-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025804-v-ukraini-pidtverdili-17-330-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-483.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025804-v-ukraini-pidtverdili-17-330-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-483.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3026395-policia-vidkrila-spravu-cerez-spalah-covid19-u-kiivskomu-internati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3026395-policia-vidkrila-spravu-cerez-spalah-covid19-u-kiivskomu-internati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3026392-koronavirus-moze-rozmnozuvatisa-u-kiskivniku-ludini-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3026392-koronavirus-moze-rozmnozuvatisa-u-kiskivniku-ludini-vceni.html


 

Uber запроваджує масковий режим для всіх 

водіїв та пасажирів 

З наступного тижня всі водії та пасажири Uber 

муситимуть користуватися захисними масками 

під час надання чи отримання послуг компанії.

 

УКРАЇНА 

 

235 юросіб і 377 громадян: ОП опублікував 

оновлені санкційні списки 

Президент Володимир Зеленський схвалив 

застосування санкцій до 235 юридичних осіб та 

377 фізичних осіб.

 

 

Герус звертатиметься до СБУ та РНБО 

через обмеження атомної генерації в Україні 

Голова парламентського комітету з енергетики 

та житлово-комунальних послуг Андрій Герус 

готує звернення до СБУ та РНБОУ через 

штучну зупинку блоків ДП НАЕК 

"Енергоатом".

 

 

"Слуги народу" звернулися до Авакова 

через "коктейль Молотова" у дворі 

депутата 

У будинок народного депутата від партії 

"Слуга Народу" Михайла Лаби невідомі особи 

кинули "коктейль Молотова".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3025765-uber-zaprovadzue-maskovij-rezim-dla-vsih-vodiiv-ta-pasaziriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3025765-uber-zaprovadzue-maskovij-rezim-dla-vsih-vodiiv-ta-pasaziriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026409-235-urosib-i-377-gromadan-ofis-prezidnta-opublikuvav-onovleni-sankcijni-spiski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026409-235-urosib-i-377-gromadan-ofis-prezidnta-opublikuvav-onovleni-sankcijni-spiski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026317-gerus-zvertatimetsa-do-sbu-ta-rnbo-cerez-obmezenna-atomnoi-generacii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026317-gerus-zvertatimetsa-do-sbu-ta-rnbo-cerez-obmezenna-atomnoi-generacii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026370-slugi-narodu-zvernulisa-do-avakova-cerez-koktejl-molotova-u-dvori-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026370-slugi-narodu-zvernulisa-do-avakova-cerez-koktejl-molotova-u-dvori-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026370-slugi-narodu-zvernulisa-do-avakova-cerez-koktejl-molotova-u-dvori-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026370-slugi-narodu-zvernulisa-do-avakova-cerez-koktejl-molotova-u-dvori-deputata.html


 

Смілянський має намір за рік 

діджиталізувати Укрпошту  

ПАТ "Укрпошта" до осені 2021 року повністю 

позбудеться паперових операцій. Крім того, 

вже до кінця наступного року компанія 

завершить проєкт покриття малонаселених 

пунктів пересувними відділеннями.

 

 

На Донеччині на російській протипіхотній 

міні підірвалася жінка 

Донецькій області поблизу окупованого 

Докучаєвська від підриву на протипіхотній 

міні російського виробництва отримала 

поранення 35-річна громадянка України.

 

Кличко: Метро Києва готове до відкриття, 

але рішення - за урядом 

Столиця готова відкрити метрополітен, як 

тільки уряд дозволить це зробити. 

ЕКОНОМІКА 

 

ЄС не обмежуватиме імпорт з України через 

коронакризу – Єврокомісія 

Європейський Союз не має наміру 

запроваджувати жодних додаткових обмежень 

для захисту своїх виробників в умовах 

економічної кризи, пов’язаної з коронавірусом, 

захисні механізми діятимуть у рамках СОТ та 

Угоди про асоціацію України з ЄС.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026324-smilanskij-mae-namir-za-rik-didzitalizuvati-ukrpostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026324-smilanskij-mae-namir-za-rik-didzitalizuvati-ukrpostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3026340-na-doneccini-na-rosijskij-protipihotnij-mini-pidirvalasa-zinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3026340-na-doneccini-na-rosijskij-protipihotnij-mini-pidirvalasa-zinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3026027-metro-kieva-gotove-do-vidkritta-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3026027-metro-kieva-gotove-do-vidkritta-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025922-es-ne-obmezuvatime-import-z-ukraini-cerez-koronakrizu-evrokomisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025922-es-ne-obmezuvatime-import-z-ukraini-cerez-koronakrizu-evrokomisia.html


 

Реальний ВВП України за квартал 

скоротився на 0,8% - Держстат 

За оперативною оцінкою Держстату, реальний 

валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 

першому кварталі 2020 року зменшився на 

0,8% порівняно з четвертим кварталом 2019 

року. 

 

На Луганщині запускають підстанцію 

"Кремінська", яка дозволить від’єднатись 

від енергосистеми РФ 

Обладнання підстанції 500 кВ «Кремінська» на 

Луганщині включено під навантаження. 

 

 

 

 

Для боротьби з бідністю ВВП України має 

зростати на 5% щороку - радник 

Президента 

Українську економіку треба вивести як 

мінімум на 5% зростання ВВП за рік для 

ефективної боротьби з бідністю в країні.

 

Кличко прокоментував прихід IKEA в 

Україну 

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що прихід 

шведської меблевої компанії IKEA на 

український ринок особливо цінний в ситуації, 

яку нині долає світ у зв'язку з пандемією 

COVID-19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026356-realnij-vvp-ukraini-za-kvartal-skorotivsa-na-08-derzstat.html
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В Україні почали виплачувати "дитячу" 

допомогу ФОПам. Інфографіка 

Міністерство соціальної політики повідомило 

про початок призначення допомоги на дітей до 

10 років фізичним особам-підприємцям, які 

обрали спрощену процедуру оподаткування і 

належать до І та ІІ групи платників

 

 

До 5 тисяч за гектар: аграріям можуть 

виплатити разову допомогу за втрачені 

посіви 

Уряд розглядає можливість надати аграріям 

безповоротну разову допомоги для компенсації 

втрат урожаю озимих та ярих зернових культур 

через несприятливі погодні умови у розмірі 4,5 

- 5 тис. грн за гектар.

 

 

Українські авіакомпанії щомісяця 

втрачають до 700 мільйонів — Криклій 

Українські авіакомпанії щомісяця втрачають 

600-700 мільйонів гривень. 

 

В ідеалі, держава оплачує зарплату 

вчителям, а місцева влада – утримує 

освітню мережу - Роман Єрмоличев, 

замміністра фінансів України (Інтерв'ю) 

Оптимізація мережі шкіл — це питання наразі 

є гостро нагальним. Органи місцевого 

самоврядування, як засновники закладів 

загальної середньої освіти, наголошують на …
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В Україні втрати врожаю через погодні 

умови очікуються на 358 тисячах га - 

експерти 

Втрати врожаю сільгоспкультур в Україні 

через несприятливі умови перезимівлі озимих і 

вегетації ярих культур очікуються на загальній 

площі 357,8 тис. га.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Нападникам на Стерненка оголосили 

підозру в хуліганстві – СБУ 

Двом жителям Одеської області, які 24 травня 

2018 року напали на активіста, екслідера 

одеського осередку "Правого сектора" Сергія 

Стерненка та його дівчину, оголошено підозру 

в хуліганстві із застосуванням зброї.

 

 

"Земельний" закон у Конституційному суді 

оскаржила ще одна група депутатів 

 До Конституційного суду України надійшло 

подання 53 народних депутатів щодо 

конституційності Закону "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

умов обігу земель сільськогосподарського 

призначення".

 

 

НАБУ завершило розслідування справи 

щодо понад 21 мільйона збитків АМПУ  

Розслідування справи щодо факту завдання 

понад 21 млн грн збитків ДП «Адміністрація 

морських портів України» завершено.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3026055-v-ukraini-vtrati-vrozau-cerez-pogodni-umovi-ocikuutsa-na-358-tisacah-ga-eksperti.html
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Суд залишив у СІЗО сімох учасників бунту 

в одеській колонії 

Малиновський райсуд Одеси задовольнив 

клопотання прокуратури про продовження 

запобіжного заходу - тримання під вартою 

семи обвинуваченим, яких підозрюють у 

співучасті в масових заворушеннях у 

«Південній виправній колонії № 51» у травні 

2019 року.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Згортання відновлюваної енергетики: чи є 

це виходом з енергетичної кризи? 

АНАЛІТИКА 

Якими ж будуть наслідки згортання 

відновлюваної енергетики для України. В 

Україні продовжує розгортатися енергетична 

криза: українська енергосистема виявилася не 

готовою 

 

Санкції проти РФ: продовжили – добре. Та 

чи не поспішили з “помилуванням”? 

Аналітика 

“Зради” не сталося. Санкції проти ворожих 

Інтернет-ресурсів продовжили. Проте, є 

питання щодо низки ІТ-компаній, які вивели з-

під дії обмежень

 

Українцям не слід сподіватися на ще 

дешевший бензин - Андрій Ставицький, 

економіст-кібернетик  (Інтерв'ю) 

Доктор економічних наук, доцент кафедри 

економічної кібернетики економічного 

факультету Київського національного 

університету ім. Т.Г. Шевченка Андрій 

Ставицький близько року тому …
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СУСПІЛЬСТВО 

 

“Ціна правди” - у ТОПі найкращих фільмів 

року за версією The Guardian 

Британське видання The Guardian включило 

стрічку «Ціна правди» (Mr Jones) Аґнєшки 

Голланд про Голодомор в Україні до списку 

кращих фільмів року.

 

 

СБУ - про гастролі російського репера 

"Гуфа": Відвідати Україну він може лише 

уві сні 

Російському реперу Олексію Долматову, 

відомому як «Гуф», заборонили в’їзд до 

України до 1 березня 2021 року, тому 

анонсований ним гастрольний тур Україною не 

відбудеться.

 

 

Всеукраїнський флешмоб до Дня 

вишиванки стартував у Маріуполі 

У Маріуполі на Донеччині стартував 

всеукраїнський флешмоб до Дня вишиванки 

«Код Єдності».

 

 

ОМКФ покаже 10 своїх кінохітів у 

спільному спецпроєкті з Takflix 

ОМКФ та онлайн-платформа Takflix.com 

запускають спільний спецпроєкт OIFF 

Flashback. 
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"Віртуальний" Книжковий Арсенал: що 

почитати у травні ОГЛЯД 

Хоча Х Міжнародний фестиваль Книжковий 

Арсенал перенесено на 2021 рік, ми зібрали 

для Вас книжкові новинки, які вийшли "до 

фестивалю"

 

 

Дніпровські дайвери втопили "опудало 

карантину" 

Дніпровські дайвери опустили під воду 

Новомиколаївського кар'єра опудало 

"карантину", назвавши його Максом.

 

 

"Гетьманська столиця" знову приймає 

туристів 

15 травня Національний історико-культурний 

заповідник "Гетьманська столиця" в Батурині 

Чернігівської області відновлює прийом 

відвідувачів.

 

Культурні промені, чорноморська веселка й 

карантинні асани. ФОТО ТИЖНЯ 

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

камер фотокореспондентів Укрінформу.
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