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ТОП 

 

Зеленський хоче "вдихнути нове життя" в 

ГУАМ 

Президент Володимир Зеленський пропонує 

приділити більше уваги роботі в організації 

ГУАМ та зробити її серйозним об’єднанням 

для обговорення важливих торговельно-

економічних питань. 

 

Німецький суд відмовив у екстрадиції 

Онищенка в Україну 

У Німеччині судді Вищого земельного суду 

Ольденбурга відмовили в екстрадиції в 

Україну підозрюваного в створенні 

корупційних схем колишнього депутата 

Верховної Ради Олександра Онищенка.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034092-zelenskij-hoce-vdihnuti-nove-zitta-v-guam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034092-zelenskij-hoce-vdihnuti-nove-zitta-v-guam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034256-nimeckij-sud-vidmoviv-u-ekstradicii-onisenka-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034256-nimeckij-sud-vidmoviv-u-ekstradicii-onisenka-v-ukrainu.html


 

Міністр у справах ветеранів отримав 

одноразову грошову допомогу у понад 500 

тисяч 

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб 

отримав одноразову грошову допомогу у 

розмірі 525 тисяч 500 грн від Київського 

міського військового комісаріату.

 

 

Медикам повернуть податок з 

"коронавірусної" доплати - Зеленський 

підписав закон  

Президент підписав закон “Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо додаткової підтримки 

платників податків …

 

Мінцифри хоче “вбити” довідку про склад 

сім’ї для 26 послуг 

У Міністерстві цифрової трансформації 

планують скасувати обов'язкові довідки про 

склад сім’ї, які вимагають у громадян для 

надання ще 26-ти послуг.

 

 

Стало відоме ім'я бійця ЗСУ, який загинув 

26 травня від кулі снайпера 

Загиблим внаслідок обстрілу з боку російсько-

окупаційних військ на Донбасі 26 травня 

воїном ЗСУ виявився молодший сержант 

Віталій Лімборський.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034113-ministr-u-spravah-veteraniv-otrimav-odnorazovu-grosovu-dopomogu-u-ponad-500-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034113-ministr-u-spravah-veteraniv-otrimav-odnorazovu-grosovu-dopomogu-u-ponad-500-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034113-ministr-u-spravah-veteraniv-otrimav-odnorazovu-grosovu-dopomogu-u-ponad-500-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034113-ministr-u-spravah-veteraniv-otrimav-odnorazovu-grosovu-dopomogu-u-ponad-500-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034166-doplata-300-zelenskij-pidpisav-zakon-sodo-kompensacii-medikam-podatku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034166-doplata-300-zelenskij-pidpisav-zakon-sodo-kompensacii-medikam-podatku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034166-doplata-300-zelenskij-pidpisav-zakon-sodo-kompensacii-medikam-podatku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034166-doplata-300-zelenskij-pidpisav-zakon-sodo-kompensacii-medikam-podatku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034239-mincifri-hoce-vbiti-dovidku-pro-sklad-simi-dla-26-poslug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034239-mincifri-hoce-vbiti-dovidku-pro-sklad-simi-dla-26-poslug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3034202-stalo-vidome-ima-bijca-zsu-akij-zaginuv-26-travna-vid-kuli-snajpera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3034202-stalo-vidome-ima-bijca-zsu-akij-zaginuv-26-travna-vid-kuli-snajpera.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

ООН квапить Україну з ратифікацією 

Стамбульської конвенції 

ООН закликає Україну прискорити 

ратифікацію конвенції Ради Європи «Про 

запобігання та протидію насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу із 

цими явищами» (Стамбульська конвенція).

 

 

Грузія не затягуватиме процес повернення 

свого посла в Україну - МЗС 

Грузія не затягуватиме процес повернення в 

Україну посла, викликаного для консультацій 

після призначення Міхеіла Саакашвілі на 

посаду голови Виконавчого комітету 

Національної ради реформ.

 

 

Україна ввійшла у ТОП-30 технологічних 

країн 

Згідно з дослідженням Startup Ecosystem 

Rankings 2020, Україна ввійшла у ТОП-30 

технологічних країн світу.

 

Євросоюз передав українським 

прикордонникам засоби захисту на майже 

мільйон гривень 

Для Державної прикордонної служби ЄС 

передав тисячі захисних масок, рукавичок, 

окулярів та інших засобів індивідуального 

захисту. Допомога надана в рамках проєкту, 

який фінансується ЄС «Підтримка реалізації 

концепції Інтегрованого управління кордонами 

в Україні (EU4IBM)».

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034217-oon-kvapit-ukrainu-z-ratifikacieu-stambulskoi-konvencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034217-oon-kvapit-ukrainu-z-ratifikacieu-stambulskoi-konvencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034348-gruzia-ne-zataguvatime-proces-povernenna-svogo-posla-v-ukrainu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034348-gruzia-ne-zataguvatime-proces-povernenna-svogo-posla-v-ukrainu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3034274-ukraina-vvijsla-u-top30-tehnologicnih-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3034274-ukraina-vvijsla-u-top30-tehnologicnih-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033754-evrosouz-peredav-ukrainskim-prikordonnikam-zasobi-zahistu-na-majze-miljon-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033754-evrosouz-peredav-ukrainskim-prikordonnikam-zasobi-zahistu-na-majze-miljon-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033754-evrosouz-peredav-ukrainskim-prikordonnikam-zasobi-zahistu-na-majze-miljon-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033754-evrosouz-peredav-ukrainskim-prikordonnikam-zasobi-zahistu-na-majze-miljon-griven.html


 

Консульства України в Анкарі та Стамбулі 

поновили роботу 

Консульство при Посольстві України в Анкарі 

та Генконсульство в Стамбулі поновили 

консульське обслуговування із врахуванням 

безпекових вимог. Консульство України в 

Анталії поновило роботу 20 травня.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 21 905 випадків 

коронавірусу, за добу – 321. Інфографіка 

Станом на 27 травня в Україні лабораторно 

підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За 

добу - 321 новий випадок.

 

 

Спалах у закарпатському селі: люди 

відмовляються від тестування 

Рішення про закриття на карантин село Липча 

в Хустському районі прийняли два дні тому, 

учора там мали встановити блокпост і 

протестувати населення із симптомами 

інфекції. Втім, блокпост не встановили, а люди 

відмовилися проходити тести. 

 

У Чернівцях за дотриманням карантинних 

вимог слідкуватимуть мобільні групи 

У Чернівцях створять мобільні групи з 

представників міської ради, поліції, 

Держспоживслужба і ДСНС, які 

контролюватимуть дотримання карантинних 

вимог.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034187-konsulstva-ukraini-v-ankari-ta-stambuli-ponovili-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034187-konsulstva-ukraini-v-ankari-ta-stambuli-ponovili-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033721-v-ukraini-pidtverdili-21-905-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-321.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033721-v-ukraini-pidtverdili-21-905-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-321.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3033775-spalah-u-zakarpatskomu-seli-ludi-vidmovlautsa-vid-testuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3033775-spalah-u-zakarpatskomu-seli-ludi-vidmovlautsa-vid-testuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3034281-u-cernivcah-za-dotrimannam-karantinnih-vimog-slidkuvatimut-mobilni-grupi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3034281-u-cernivcah-za-dotrimannam-karantinnih-vimog-slidkuvatimut-mobilni-grupi.html


 

У ЗСУ - третій летальний випадок від 

COVID-19 

Станом на ранок 27 травня в Збройних силах 

України на коронавірус хворіє 57 осіб. За 

останню добу виявлено чотири нових випадки, 

один з них - летальний. 

 

Степанов: Українці зараз можуть виїхати за 

кордон на авто, а літаками — з 15 червня 

На сьогодні не існує обмежень щодо перетину 

державного кордону автомобільним 

транспортом.

 

УКРАЇНА 

 

Кабмін погодив призначення Володіна на 

посаду голови Київської ОДА 

Кабінет Міністрів погодив призначення 

тимчасово виконуючого обов’язки голови 

Київської обласної державної адміністрації 

Василя Володіна на посаду голови КОДА.

 

Перспективний план Криму затвердять 

одразу після деокупації – Прем'єр 

Затвердження перспективного плану 

формування територій громад тимчасово 

окупованого Криму відбудеться одразу після 

його повернення під контроль України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3033773-u-zsu-tretij-letalnij-vipadok-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3033773-u-zsu-tretij-letalnij-vipadok-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033770-stepanov-ukrainci-mozut-viihati-za-kordon-na-avto-a-litakami-z-15-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033770-stepanov-ukrainci-mozut-viihati-za-kordon-na-avto-a-litakami-z-15-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034026-kabmin-pogodiv-priznacenna-volodina-na-posadu-golovi-kiivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034026-kabmin-pogodiv-priznacenna-volodina-na-posadu-golovi-kiivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3033977-perspektivnij-plan-krimu-zatverdat-odrazu-pisla-deokupacii-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3033977-perspektivnij-plan-krimu-zatverdat-odrazu-pisla-deokupacii-premer.html


 

"Євросолідарність" хоче зібрати кілька 

комітетів Ради через дії ДБР у музеї Гончара 

Партія "Європейська солідарність" вимагає 

жорсткої реакції Голови Верховної Ради на дії 

працівників Державного бюро розслідувань у 

музеї Гончара, а також просить терміново 

зібрати засідання кількох парламентських 

комітетів. 

 

 

Політичні еліти запустили процеси 

перепідпорядкування їхньої діяльності 

певним цілям – САП. ЗАЯВА 

У Спеціалізованій антикорупційній 

прокуратурі заявляють, що політичні еліти 

запустили процеси перепідпорядкування їхньої 

діяльності певним цілям. 

 

 

Уряд утворив окреме Міністерство захисту 

довкілля та природних ресурсів 

Кабінет міністрів на засіданні 27 травня 

утворив Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів. 

 

Геннадію Москалю стало зле під час 

прямого телеефіру 

Колишньому голові Луганської обласної 

військово-цивільної адміністрації та ексголові 

Закарпатської ОДА Геннадію Москалю стало 

зле під час прямого ефіру на телеканалі 

Newsone. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034162-evrosolidarnist-hoce-zibrati-kilka-komitetiv-radi-cerez-dii-dbr-u-muzei-goncara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034162-evrosolidarnist-hoce-zibrati-kilka-komitetiv-radi-cerez-dii-dbr-u-muzei-goncara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034055-politicni-eliti-zapustili-procesi-perepidporadkuvanna-ihnoi-dialnosti-pevnim-cilam-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034055-politicni-eliti-zapustili-procesi-perepidporadkuvanna-ihnoi-dialnosti-pevnim-cilam-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034055-politicni-eliti-zapustili-procesi-perepidporadkuvanna-ihnoi-dialnosti-pevnim-cilam-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034055-politicni-eliti-zapustili-procesi-perepidporadkuvanna-ihnoi-dialnosti-pevnim-cilam-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033973-urad-utvoriv-okreme-ministerstvo-zahistu-dovkilla-ta-prirodnih-resursiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033973-urad-utvoriv-okreme-ministerstvo-zahistu-dovkilla-ta-prirodnih-resursiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034329-gennadiu-moskalu-stalo-zle-pid-cas-pramogo-teleefiru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034329-gennadiu-moskalu-stalo-zle-pid-cas-pramogo-teleefiru.html


 

Укроборонпром презентував комплекс 

радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ" 

Держпідприємство "Укроборонсервіс", що 

входить до складу "Укроборонпрому", 

презентувало комплекс радіотехнічної розвідки 

"Кольчуга-КЕ", відновлений після тривалого 

простою.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Кабмін врегулював правила реєстрації 

місця проживання в іпотечному житлі 

Кабінет міністрів України підтримав проєкт 

постанови, якою вносяться зміни до правил 

реєстрації місця проживання для врегулювання 

особливості реєстрації місця проживання в 

іпотечному житлі.

 

 

Уряд погодив меморандум про постачання 

американського скрапленого газу в Україну 

Уряд у середу погодив підписання 

меморандуму про постачання американського 

скрапленого газу в Україну.

 

 

В Україні може поновити роботу урядова 

комісія із захисту бізнесу — Шмигаль 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч 

із представниками бізнес-кіл Федеративної 

Республіки Німеччина за участю посла ФРН в 

Україні Анки Фельдгузен. Глава уряду 

подякував за інвестиції в Україну.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3034331-ukroboronprom-prezentuvav-kompleks-radiotehnicnoi-rozvidki-kolcugake.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3034331-ukroboronprom-prezentuvav-kompleks-radiotehnicnoi-rozvidki-kolcugake.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033983-kabmin-vreguluvav-pravila-reestracii-misca-prozivanna-v-ipotecnomu-zitli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033983-kabmin-vreguluvav-pravila-reestracii-misca-prozivanna-v-ipotecnomu-zitli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3034345-urad-pogodiv-memorandum-pro-postacanna-amerikanskogo-skraplenogo-gazu-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3034345-urad-pogodiv-memorandum-pro-postacanna-amerikanskogo-skraplenogo-gazu-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3034296-v-ukraini-moze-ponoviti-robotu-uradova-komisia-iz-zahistu-biznesu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3034296-v-ukraini-moze-ponoviti-robotu-uradova-komisia-iz-zahistu-biznesu-smigal.html


 

Петрашко пояснив, що насамперед потрібно 

для відновлення економіки після карантину 

План відновлення економіки після пандемії 

ковід-19 передбачає покращення доступу 

компаній до фінансів, зниження податкового та 

адміністративного тиску.

 

Голова Антикорупційного суду розповіла, 

які справи розглядають першочергово 

Після зняття карантину попит на валюту 

відновлюватиметься поступово, а курс гривні 

коливатиметься в обидві сторони залежно від 

попиту та пропозиції на міжбанку.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Політв'язня Абдуллаєва майже 80 днів 

утримують в штрафному ізоляторі 

Політв'язень Теймур Абдуллаєв, який 

зателефонував з російської колонії в м. 

Салават, розповів, що близько 80 днів 

утримується в тортурних умовах штрафного 

ізолятора.

 

 

За ґратами в Україні перебувають 149 

ветеранів війни - Мін'юст 

Наразі в установах виконання покарань 

перебувають 149 ветеранів війни.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3034181-petrasko-poasniv-so-nasampered-potribno-dla-vidnovlenna-ekonomiki-pisla-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3034181-petrasko-poasniv-so-nasampered-potribno-dla-vidnovlenna-ekonomiki-pisla-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3034185-kurs-grivni-kolivatimetsa-v-obidvi-storoni-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3034185-kurs-grivni-kolivatimetsa-v-obidvi-storoni-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3034300-politvazna-abdullaeva-majze-80-dniv-utrimuut-v-strafnomu-izolatori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3034300-politvazna-abdullaeva-majze-80-dniv-utrimuut-v-strafnomu-izolatori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034214-za-gratami-v-ukraini-perebuvaut-149-veteraniv-vijni-minust.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034214-za-gratami-v-ukraini-perebuvaut-149-veteraniv-vijni-minust.html


 

Президента просять залучити Денісову до 

звільнення політв’язнів 

Родичі бранців Кремля закликають Президента 

України залучити Уповноважену Верховної 

Ради України з прав людини Людмилу 

Денісову до процесу перемовин щодо 

звільнення їх рідних з незаконного ув’язнення.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Глава Укравтодору написав заяву у СБУ 

про спланований тиск на відомство 

Голова Державного агентства автомобільних 

доріг (Укравтодору) Олександр Кубраков 

заявив у Службу безпеки України про 

системний характер розміщення негативу щодо 

Агентства в засобах масової інформації.

 

 

Голова Антикорупційного суду розповіла, 

які справи розглядають першочергово 

У Вищому антикорупційному суді слухаються 

174 кримінальні справи, які перебувають на 

стадії дослідження доказів.

 

 

Замах на лідера наркокартелю в Києві: 

поліція затримала чотирьох іноземних 

кілерів 

Нацполіція затримала групу іноземних кілерів 

за замах на вбивство громадянина Чорногорії у 

Києві.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034254-prezidenta-prosat-zaluciti-denisovu-do-zvilnenna-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034254-prezidenta-prosat-zaluciti-denisovu-do-zvilnenna-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034314-glava-ukravtodoru-napisav-zaavu-u-sbu-pro-splanovanij-tisk-na-vidomstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034314-glava-ukravtodoru-napisav-zaavu-u-sbu-pro-splanovanij-tisk-na-vidomstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034283-golova-antikorupcijnogo-sudu-rozpovila-aki-spravi-rozgladaut-persocergovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034283-golova-antikorupcijnogo-sudu-rozpovila-aki-spravi-rozgladaut-persocergovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033843-zamah-na-lidera-narkokartelu-v-kievi-policia-zatrimala-cotiroh-inozemnih-kileriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033843-zamah-na-lidera-narkokartelu-v-kievi-policia-zatrimala-cotiroh-inozemnih-kileriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033843-zamah-na-lidera-narkokartelu-v-kievi-policia-zatrimala-cotiroh-inozemnih-kileriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033843-zamah-na-lidera-narkokartelu-v-kievi-policia-zatrimala-cotiroh-inozemnih-kileriv.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Закінчення карантину в дитсадках: яка 

реальність чекає батьків і дітей 

Керівники дитсадочків кажуть, що готові до 

відкриття і чекають вихованців з 1 червня. Але 

подекуди ця готовність забезпечується коштом 

батьків

 

 

Болградський скандал: Аналітики із Софії 

заговорили про кремлівський слід 

На їхню думку, непродумані кроки 

болгарських парламентарів завдають шкоди 

відносинам з Україною

 

 

Лікар Федорова: Тонною паперів вірус не 

побореш – він читати не вміє 

Перші дні боротьби з епідемією показали, в 

якому стані перебуває десятиліттями 

недофінансована медицина

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві перший ТРЦ оголосив про 

відкриття 

Столичний торгово-розважальний центр Lavina 

анонсував відновлення роботи 30 травня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033595-zakincenna-karantinu-v-ditsadkah-aka-realnist-cekae-batkiv-i-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033595-zakincenna-karantinu-v-ditsadkah-aka-realnist-cekae-batkiv-i-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3033703-bolgradskij-skandal-analitiki-iz-sofii-pro-interesi-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3033703-bolgradskij-skandal-analitiki-iz-sofii-pro-interesi-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3034184-likar-fedorova-tonnou-paperiv-virus-ne-pobores-vin-citati-ne-vmie.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3034184-likar-fedorova-tonnou-paperiv-virus-ne-pobores-vin-citati-ne-vmie.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3034212-u-kievi-persij-trc-ogolosiv-pro-vidkritta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3034212-u-kievi-persij-trc-ogolosiv-pro-vidkritta.html


 

Криклій анонсував ще 12 потягів із 1 червня 

Ще 12 поїздів курсуватимуть по Україні з 1 

червня. 

 

Apple зареєструвала в Україні своє 

представництво 

Американська корпорація Apple зареєструвала 

в Україні дочірню компанію. 

 

 

Потік пасажирів через кордон збільшився 

до 20 тисяч осіб на добу 

За останній час пасажиропотік через 

державний кордон зріс в середньому з 15 до 20 

тисяч осіб за добу на в’їзд та виїзд з України.

 

 

Головна туристична принада Кам’янця 

відкриється в перший день літа 

Кам'янець-Подільський державний історичний 

музей-заповідник в умовах адаптивного 

карантину дозволить доступ відвідувачів до 

всіх своїх локацій у понеділок, 1 червня.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034339-kriklij-anonsuvav-se-12-potagiv-iz-1-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034339-kriklij-anonsuvav-se-12-potagiv-iz-1-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3033768-apple-zareestruvala-v-ukraini-svoe-predstavnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3033768-apple-zareestruvala-v-ukraini-svoe-predstavnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034268-potik-pasaziriv-cerez-kordon-zbilsivsa-do-20-tisac-osib-na-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034268-potik-pasaziriv-cerez-kordon-zbilsivsa-do-20-tisac-osib-na-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3033881-golovna-turisticna-prinada-kamanca-vidkrietsa-v-persij-den-lita.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3033881-golovna-turisticna-prinada-kamanca-vidkrietsa-v-persij-den-lita.html

