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ТОП 

 

В Україні продовжать адаптивний карантин 

до 31 липня 

Кабінет міністрів продовжить дію адаптивного 

карантину до 31 липня.

 

 

Справа Стерненка: юристи – про необхідну 

оборону і не тільки АНАЛІТИКА 

За політикою навколо цієї справи зараз мало 

хто помічає суть проблеми – в Україні вкрай 

недосконале трактування інституту необхідної 

оборони

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3046996-v-ukraini-prodovzat-adaptivnij-karantin-do-31-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3046996-v-ukraini-prodovzat-adaptivnij-karantin-do-31-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3046996-v-ukraini-prodovzat-adaptivnij-karantin-do-31-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047240-sprava-sternenka-uristi-pro-neobhidnu-oboronu-i-ne-tilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047240-sprava-sternenka-uristi-pro-neobhidnu-oboronu-i-ne-tilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047240-sprava-sternenka-uristi-pro-neobhidnu-oboronu-i-ne-tilki.html


 

МКІП пояснило, що виключило Варнаву з 

“чорного списку” за поданням СБУ 

У Міністерстві культури та інформаційної 

політики роз'яснили, що виключили російську 

телеведучу та кіноактрису Катерину Варнаву з 

переліку осіб, які становлять загрозу 

національній безпеці, за поданням Служби 

безпеки України.

 

 

Зменшення кількості районів: що буде з 

держслужбовцями? АНАЛІТИКА  

Вивчаємо думки й пропозиції щодо 

працевлаштування людей, які у зв’язку з 

адмінтерреформою втратять роботу

 

 

ЗНО відбудеться за планом – Шмигаль 

Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться за 

визначеним планом.

 

На Донбасі загинув український військовий 

Російські окупаційні війська 17 червня 

протягом дня тричі відкривали вогонь по 

позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілу 

один український захисник загинув.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3046920-mkip-poasnilo-so-viklucilo-varnavu-z-cornogo-spisku-za-podannam-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3046920-mkip-poasnilo-so-viklucilo-varnavu-z-cornogo-spisku-za-podannam-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3046920-mkip-poasnilo-so-viklucilo-varnavu-z-cornogo-spisku-za-podannam-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3046939-zmensenna-kilkosti-rajoniv-so-bude-z-derzsluzbovcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3046939-zmensenna-kilkosti-rajoniv-so-bude-z-derzsluzbovcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3046939-zmensenna-kilkosti-rajoniv-so-bude-z-derzsluzbovcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047029-zno-vidbudetsa-za-planom-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047029-zno-vidbudetsa-za-planom-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047230-na-donbasi-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047230-na-donbasi-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна збільшить кількість експертів та 

консультантів у ТКГ 

Групу консультантів та експертів від 

української сторони в рамках Тристоронньої 

контактної групи буде розширено.

 

 

Кремль свідомо загострює ситуацію на 

Донбасі – МЗС 

Міжнародні санкції наразі доволі відчутні для 

Росії через падіння цін на енергоносії та 

COVID-19, тому Кремль свідомо загострює 

ситуацію на Донбасі, аби домогтися їх 

послаблення.

 

 

США передали Україні Javelin, боєприпаси 

та рації на $60 мільйонів 

Управління оборонного співробітництва 

посольства США отримало обладнання на 

понад 60 мільйонів доларів для потреб 

військових та передало їх українським 

партнерам.

 

 

Допомога США є критично важливою для 

України – Данілов 

Україна вдячна США за надання військової, 

фінансової та економічної допомоги, рішучу та 

послідовну підтримку її незалежності та 

територіальної цілісності.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3046949-ukraina-zbilsit-kilkist-ekspertiv-ta-konsultantiv-u-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3046949-ukraina-zbilsit-kilkist-ekspertiv-ta-konsultantiv-u-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3046949-ukraina-zbilsit-kilkist-ekspertiv-ta-konsultantiv-u-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047254-kreml-svidomo-zagostrue-situaciu-na-donbasi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047254-kreml-svidomo-zagostrue-situaciu-na-donbasi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047254-kreml-svidomo-zagostrue-situaciu-na-donbasi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3046834-ssa-peredali-ukraini-javelin-boepripasi-ta-racii-na-60-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3046834-ssa-peredali-ukraini-javelin-boepripasi-ta-racii-na-60-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3046834-ssa-peredali-ukraini-javelin-boepripasi-ta-racii-na-60-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047077-danilov-podakuvav-ssa-za-pidtrimku-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047077-danilov-podakuvav-ssa-za-pidtrimku-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047077-danilov-podakuvav-ssa-za-pidtrimku-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html


 

Україна розраховує, що саміт Східного 

партнерства пройде на початку 2021 року 

Україна розраховує, що відеоконференція за 

участю лідерів країн ЄС та країн Східного 

партнерства, яка відбудеться 18 червня, 

дозволить розвинути як  … 

 

Посольство США закликає до 

справедливості щодо Гандзюк та інших 

активістів 

Посольство США в Україні у день народження 

Катерини Гандзюк закликало до встановлення 

справедливості щодо неї та інших активістів, 

які зазнали нападів.

 

 

Яценюк бажає Канаді перемоги на виборах 

непостійних членів Радбезу ООН 

Лідер партії "Народний фронт", прем’єр-

міністр України у 2014-2016 роках Арсеній 

Яценюк бажає Канаді перемоги на виборах 

непостійних членів Ради Безпеки ООН. 

 

Консул в Чехії триматиме на контролі 

ситуацію з виплатою зарплат українським 

працівникам 

Ситуація з невиплатою зарплати українським 

працівникам потроху розв’язується: чеський 

роботодавець почав виплачувати 

заборгованість.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047153-ukraina-rozrahovue-so-samit-shidnogo-partnerstva-projde-na-pocatku-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047153-ukraina-rozrahovue-so-samit-shidnogo-partnerstva-projde-na-pocatku-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047153-ukraina-rozrahovue-so-samit-shidnogo-partnerstva-projde-na-pocatku-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047045-posolstvo-ssa-zaklikae-do-spravedlivosti-sodo-gandzuk-ta-insih-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047045-posolstvo-ssa-zaklikae-do-spravedlivosti-sodo-gandzuk-ta-insih-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047045-posolstvo-ssa-zaklikae-do-spravedlivosti-sodo-gandzuk-ta-insih-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047045-posolstvo-ssa-zaklikae-do-spravedlivosti-sodo-gandzuk-ta-insih-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047168-acenuk-bazae-kanadi-peremogi-na-viborah-nepostijnih-cleniv-radbezu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047168-acenuk-bazae-kanadi-peremogi-na-viborah-nepostijnih-cleniv-radbezu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047168-acenuk-bazae-kanadi-peremogi-na-viborah-nepostijnih-cleniv-radbezu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3046938-konsul-v-cehii-trimatime-na-kontroli-situaciu-z-viplatou-zarplat-ukrainskim-pracivnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3046938-konsul-v-cehii-trimatime-na-kontroli-situaciu-z-viplatou-zarplat-ukrainskim-pracivnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3046938-konsul-v-cehii-trimatime-na-kontroli-situaciu-z-viplatou-zarplat-ukrainskim-pracivnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3046938-konsul-v-cehii-trimatime-na-kontroli-situaciu-z-viplatou-zarplat-ukrainskim-pracivnikam.html


 

Червоний Хрест відправив гумдопомогу на 

окупований Донбас 

Сьогодні через КПВВ «Новотроїцьке» 

прослідувало чотири вантажівки з 50 т 

допомоги від Міжнародного Комітету 

Червоного Хреста.

 

КОРОНАВІРУС 

 

COVID-19: уряд визначив виплати медикам 

у разі інвалідності чи смерті 

Кабінет міністрів України визначив виплати 

медичним працівникам у разі встановлення 

інвалідності або смерті від коронавірусної 

інфекції.

 

 

В Україні підтвердили 33 234 випадки 

COVID-19, за добу – 758 ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 17 червня лабораторно 

підтверджено 33 234 випадки зараження 

коронавірусом, з них за добу 758.

 

 

У Києві за добу - 41 випадок COVID-19 та 

дві смерті 

У столиці вже 4026 підтверджених випадків 

захворювання на COVID-19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047110-cervonij-hrest-vidpraviv-gumdopomogu-na-okupovanij-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047110-cervonij-hrest-vidpraviv-gumdopomogu-na-okupovanij-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047110-cervonij-hrest-vidpraviv-gumdopomogu-na-okupovanij-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047051-covid19-urad-viznaciv-viplati-medikam-u-razi-invalidnosti-ci-smerti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047051-covid19-urad-viznaciv-viplati-medikam-u-razi-invalidnosti-ci-smerti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047051-covid19-urad-viznaciv-viplati-medikam-u-razi-invalidnosti-ci-smerti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3046712-v-ukraini-pidtverdili-33-234-vipadki-covid19-za-dobu-758.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3046712-v-ukraini-pidtverdili-33-234-vipadki-covid19-za-dobu-758.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3046712-v-ukraini-pidtverdili-33-234-vipadki-covid19-za-dobu-758.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3046889-u-kievi-za-dobu-41-vipadok-covid19-ta-dvi-smerti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3046889-u-kievi-za-dobu-41-vipadok-covid19-ta-dvi-smerti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3046889-u-kievi-za-dobu-41-vipadok-covid19-ta-dvi-smerti.html


 

Уряд залишив у силі до 31 липня всі 

“карантинні” заборони 

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо 

подовження дії адаптивного карантину до 31 

липня із посиленням протиепідемічних заходів, 

якщо цього вимагатиме ситуація, а також 

зафіксував ті заборони, які діятимуть.

 

 

Масові заходи, метро, спортзали: що 

заборонять у разі посилення карантину 

Уряд оновив механізми, за якими в регіонах зі 

значним поширенням COVID-19 може 

відбуватися посилення карантинних обмежень.

 

 

У Чернівцях послабили карантин - 

дозволили роботу лазень, саун та 

атракціонів 

У Чернівцях міська комісія з питань ТЕБ та НС 

вирішила послабити карантинні заходи. 

Зокрема, дозволили роботу лазень, саун, 

атракціонів у парках та розширили перелік 

громадян, які можуть користуватись 

громадським транспортом.

 

 

У київському метро перевірили, чи 

пасажири в масках 

Працівники поліції та Київського 

метрополітену провели інспекцію у вагонах 

столичного метро щодо дотримання маскового 

режиму пасажирами, зокрема у вагонах.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047115-urad-zalisiv-u-sili-do-31-lipna-vsi-karantinni-zaboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047115-urad-zalisiv-u-sili-do-31-lipna-vsi-karantinni-zaboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047115-urad-zalisiv-u-sili-do-31-lipna-vsi-karantinni-zaboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047090-masovi-zahodi-metro-sportzali-so-zaboronat-u-razi-posilenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047090-masovi-zahodi-metro-sportzali-so-zaboronat-u-razi-posilenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047090-masovi-zahodi-metro-sportzali-so-zaboronat-u-razi-posilenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3047124-u-cernivcah-poslabili-karantin-dozvolili-robotu-lazen-saun-ta-atrakcioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3047124-u-cernivcah-poslabili-karantin-dozvolili-robotu-lazen-saun-ta-atrakcioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3047124-u-cernivcah-poslabili-karantin-dozvolili-robotu-lazen-saun-ta-atrakcioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3047124-u-cernivcah-poslabili-karantin-dozvolili-robotu-lazen-saun-ta-atrakcioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3047184-u-kiivskomu-metro-perevirili-ci-pasaziri-v-maskah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3047184-u-kiivskomu-metro-perevirili-ci-pasaziri-v-maskah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3047184-u-kiivskomu-metro-perevirili-ci-pasaziri-v-maskah.html


УКРАЇНА 

 

Комітет ВР підтримав складення мандатів 

Вакарчуком і Бєльковою 

Комітет ВР з питань Регламенту, депутатської 

етики та організації роботи ВР розглянув 

питання про заяви депутатів Святослава 

Вакарчука (―Голос‖) і Ольги Бєлькової 

(―Батьківщина‖) про складення депутатських 

повноважень і пропонуватиме підтримати 

відповідні проєкти постанов.

 

 

Кабмін призначив заступницю міністра 

культури та інформполітики 

Уряд призначив Ларису Петасюк на посаду 

заступника міністра культури та інформаційної 

політики.

 

 

 

Потураєва обрали головою гуманітарного 

комітету ВР 

ВР ухвалила постанову №3641 ―Про внесення 

змін до Постанови Верховної Ради України 

"Про обрання голів, перших заступників, 

заступників голів, …

 

 

Кабмін звільнив голову Держпраці 

Уряд сьогодні ухвалив низку кадрових рішень, 

зокрема звільнив і призначив ряд заступників 

міністра, а також звільнив голову Державної 

служби України з питань праці. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047203-komitet-vr-pidtrimav-skladenna-mandativ-vakarcukom-i-belkovou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047203-komitet-vr-pidtrimav-skladenna-mandativ-vakarcukom-i-belkovou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047203-komitet-vr-pidtrimav-skladenna-mandativ-vakarcukom-i-belkovou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047222-kabmin-priznaciv-zastupnicu-ministra-kulturi-ta-informpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047222-kabmin-priznaciv-zastupnicu-ministra-kulturi-ta-informpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047222-kabmin-priznaciv-zastupnicu-ministra-kulturi-ta-informpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3046961-poturaeva-obrali-golovou-gumanitarnogo-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3046961-poturaeva-obrali-golovou-gumanitarnogo-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3046961-poturaeva-obrali-golovou-gumanitarnogo-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047233-kabmin-zvilniv-golovu-derzpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047233-kabmin-zvilniv-golovu-derzpraci.html


 

Рада ухвалила закон, що сприятиме 

погашенню боргів перед ДП "Енергоринок" 

Верховна Рада ухвалила Закон «Про заходи, 

спрямовані на погашення заборгованості, що 

утворилася на оптовому ринку електричної 

енергії» .

 

 

Раді рекомендують відхилити "мовний" 

законопроєкт Бужанського 

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної 

та інформаційної політики рекомендував 

відхилити доопрацьовану редакцію 

законопроєкту №2362 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

навчання державою мовою …

 

Обмеження для транспорту: уряд ухвалив 

заходи на час спеки 

Кабінет міністрів підтримав проєкт 

розпорядження щодо вжиття заходів з 

недопущення руйнування автомобільних доріг 

у період підвищеної температури повітря.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Гроші за пробне ЗНО почнуть повертати з 1 

липня 

Кошти, сплачені за пробне ЗНО у закладах 

освіти, повертатимуть учасникам тестування з 

1 липня.
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Програма «Доступні кредити» стане ще 

доступнішою - уряд підтримав зміни 

Уряд підтримав нові зміни до програми 

«Доступні кредити 5-7-9%» аби зробити її ще 

доступнішою для бізнесу.

 

 

З 1 вересня зростуть зарплати медиків, для 

яких "не спрацювала медреформа" - 

Зеленський 

Зарплати лікарям, медсестрам і санітарам, які 

працюють у закладах вторинної ланки 

(надають спеціалізовану медичну допомогу), 

будуть підвищені шляхом прийняття 

відповідного проміжного рішення з 1 вересня.

 

 

Нацбанк уклав з ЄБРР валютний своп 

Національний банк уклав з Європейським 

банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

валютний своп, за яким надав ЄБРР 798 млн 

грн та отримав від нього 30 млн дол. США 

строком на 1 місяць з можливістю пролонгації. 

 

Середня пенсія в Україні зросла до 3,4 

тисячі 

Міністр соціальної політики Марина Лазебна 

розповіла, що середній розмір пенсії в Україні 

зріс до 3 тисяч 400 гривень.
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В уряді пообіцяли проєкт угод для добудови 

об'єктів Укрбуду 

Міністерство оборони спільно з Міністерством 

юстиції протягом двох тижнів розроблять 

проєкт правочину для укладання необхідних 

угод для добудови об'єктів будівельної 

корпорації "Укрбуд".

ПРАВОПОРЯДОК  

 

КС скасував відповідальність «нечесних 

суддів», що далі? АНАЛІТИКА 

Верховна Рада ще може поновити, точніше, 

відредагувати статтю 375 ККУ. На це 

парламентаріям відведено шість місяців

 

 

Неправосудні вироки: Малюська 

прокоментував рішення КСУ 

У зв’язку з ухваленням Конституційним судом 

рішення щодо неконституційності статті 375 

Кримінального кодексу про завідомо 

неправосудні вироки кілька суддів можуть 

можуть уникнути відповідальності.

 

 

 

Справа Гандзюк: Павловський 17-й раз не 

прийшов на суд 

В Одесі не відбулося судове засідання щодо 

одного з фігурантів справи про вбивство 

Катерини Гандзюк - Ігоря Павловського.
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Посадовцям "Електроважмашу" 

повідомили про підозру за незаконні 

поставки до РФ 

Служба безпеки України викрила керівництво 

Державного підприємства «Завод 

«Електроважмаш» на поставках продукції до 

країни-агресора.

 

 

У підрозділи Укрзалізниці прийшли з 

обшуками у справі про розтрату майна 

ФОТО 

Правоохоронці у п’яти регіонах проводять 

обшуки у підрозділах Укрзалізниці у справі 

про розтрату майна.

 

Ще один вирок суду про спецконфіскацію 

майна Курченка набув чинності 

Набув чинності ще один вирок суду щодо 

спеціальної конфіскації нафтопродуктів 

вартістю понад 800 млн грн злочинної 

організації українського бізнесмена-втікача 

Сергія Курченка. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Мікрозелень як ліки від вірусу й 

невпевненості у собі  РЕПОРТАЖ 

Як сестри-переселенки започаткували 

агробізнес у Харкові. Переселенки з 

Донеччини сестри Валентина Денисенко і 
Тетяна Чернікова вже два роки розвивають 
власну справу
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СУСПІЛЬСТВО 

 

МАУ закрила продаж квитків на більшість 

міжнародних рейсів до 1 серпня 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

закрила продаж авіаквитків на більшість 

міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року, 

а в червні виконає окремі рейси.

 

 

McDonald's і мова: "Євросолідарність" 

влаштувала під Радою "пікнік" 

Народні депутати з фракції ―Європейської 

солідарності‖ провели біля будівлі Верховної 

Ради акцію на підтримку мережі ресторанів 

швидкого харчування McDonald's, який 

обслуговує відвідувачів лише українською або 

англійською.

 

МІОК презентує результати дослідження 

активізму українських мігрантів в Європі 

Міжнародний інститут освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська 

політехніка» представить онлайн 22 червня 

результати дослідження активізму українських 

мігрантів в Європі.

 

 

Між депресією та серцевими 

захворюваннями є прямий зв’язок 

Дослідження під керівництвом канадського 

професора Скотта Ліра надає нові докази 

зв’язку між симптомами депресії та ризиком 

серцевих захворювань.
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На Закарпатті презентували фірмовий торт 

міста Хуст ФОТО  

Відтепер Хуст матиме свою кондитерську 

візитівку — торт за рецептом місцевої 

кондитерки, створений до 930-річчя рідного 

міста. Для смаколика використовують фундук 

з місцевих плантацій.

 

 

«Де мої туристи?»: Львівщина запустила 

серію нових промороликів ВІДЕО  

Управління туризму та курортів Львівської 

ОДА презентувало серію з чотирьох 

промороликів «Де мої туристи?».

 

На вихідних українці побачать у небі 

"вогняне кільце" ВІДЕО 

У неділю, 21 червня, мешканці Землі можуть 

спостерігати кільцеподібне сонячне 

затемнення.
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