
 

                            Єдина країна – Дайджест 18.06.20 

 

 

ТОП 

 

Східне партнерство корисне для України, 

якщо наближає нас до членства в ЄС - 

Зеленський 

Східне партнерство корисне для України, якщо 

наближає нашу державу до членства в ЄС.

 

 

Рада ухвалила у першому читанні 

законопроєкт про референдум 

Верховна Рада 18 червня ухвалила у першому 

читанні президентський законопроєкт №3612 

"Про народовладдя через всеукраїнський 

референдум".

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048048-shidne-partnerstvo-korisne-dla-ukraini-akso-nablizae-nas-do-clenstva-v-es-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048048-shidne-partnerstvo-korisne-dla-ukraini-akso-nablizae-nas-do-clenstva-v-es-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048048-shidne-partnerstvo-korisne-dla-ukraini-akso-nablizae-nas-do-clenstva-v-es-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048048-shidne-partnerstvo-korisne-dla-ukraini-akso-nablizae-nas-do-clenstva-v-es-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047759-rada-uhvalila-u-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047759-rada-uhvalila-u-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047759-rada-uhvalila-u-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-referendum.html


 

Суд відклав обрання запобіжного заходу 

Порошенку на 1 липня 

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва 

Павло Вовк відклав на 1 липня розгляд 

клопотання прокуратури про обрання 

запобіжного заходу у вигляді особистого 

зобов'язання Петру Порошенку.

 

 

Рада відмовилася позбавити Вакарчука 

мандата 

Верховна Рада відхилила проєкт постанови 

"Про дострокове припинення повноважень 

народного депутата України Святослава 

Вакарчука". 

 

Закарпаття "закривають" на карантин 

Через значне збільшення кількості нових 

випадків COVID-19 на Закарпатті знову 

закривають дитсадки та припиняють 

міжобласне сполучення. На одному із в'їздів в 

область по трасі Київ-Чоп встановлюють блок-

пост.

 

На Донбасі з початку року загинули шестеро 

цивільних, ще 42 поранені - ОБСЄ 

Протягом перших п’яти місяців 2020 року у 

зоні конфлікту на сході України загинули 6 

цивільних осіб, ще 42 отримали поранення, а 

також було пошкоджено 90 цивільних об’єктів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047893-sud-vidklav-obranna-zapobiznogo-zahodu-porosenku-na-1-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047893-sud-vidklav-obranna-zapobiznogo-zahodu-porosenku-na-1-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047893-sud-vidklav-obranna-zapobiznogo-zahodu-porosenku-na-1-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047627-rada-vidmovilasa-pozbaviti-vakarcuka-mandata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047627-rada-vidmovilasa-pozbaviti-vakarcuka-mandata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047627-rada-vidmovilasa-pozbaviti-vakarcuka-mandata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3047953-zakarpatta-zakrivaut-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3047953-zakarpatta-zakrivaut-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047918-na-donbasi-z-pocatku-roku-zaginuli-sestero-civilnih-se-42-poraneni-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047918-na-donbasi-z-pocatku-roku-zaginuli-sestero-civilnih-se-42-poraneni-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047918-na-donbasi-z-pocatku-roku-zaginuli-sestero-civilnih-se-42-poraneni-obse.html


 

В Ужгороді новонародженого хлопчика 

назвали Зеленським 

В Ужгороді батьки назвали народженого у 

травні хлопчика Зеленським. Серед 

рідковживаних імен, які вподобали закарпатці 

минулого місяці, також є Леонард, Жан, 

Вогнедар.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз оприлюднив рішення про 

продовження ―кримських‖ санкцій проти 

Росії 

Рада Євросоюзу оприлюднила рішення 

продовжити ще на рік обмежувальні заходи 

проти Російської Федерації за анексію Криму.

 

 

"Фізичний" саміт Східного партнерства 

відбудеться у березні 2021 року в Брюсселі 

"Фізична" зустріч лідерів країн Євросоюзу та 

країн-учасниць Східного Партнерства 

відбудеться у березні 2021 року.

 

 

США затвердили продаж Україні 16 катерів 

Mark VI та озброєння на $600 мільйонів 

Уряд США провів необхідні процедури для 

затвердження продажу Україні 16-ти 

патрульних катерів Mark VI, а також озброєння 

та їх технічного оснащення. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3047742-v-uzgorodi-novonarodzenogo-hlopcika-nazvali-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3047742-v-uzgorodi-novonarodzenogo-hlopcika-nazvali-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3047742-v-uzgorodi-novonarodzenogo-hlopcika-nazvali-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3047935-evrosouz-opriludniv-risenna-pro-prodovzenna-krimskih-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3047935-evrosouz-opriludniv-risenna-pro-prodovzenna-krimskih-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3047935-evrosouz-opriludniv-risenna-pro-prodovzenna-krimskih-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3047935-evrosouz-opriludniv-risenna-pro-prodovzenna-krimskih-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048036-fizicnij-samit-shidnogo-partnerstva-vidbudetsa-u-berezni-2021-roku-v-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048036-fizicnij-samit-shidnogo-partnerstva-vidbudetsa-u-berezni-2021-roku-v-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048036-fizicnij-samit-shidnogo-partnerstva-vidbudetsa-u-berezni-2021-roku-v-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047362-stati-zatverdili-prodaz-ukraini-16-kateriv-mark-vi-ta-ozbroenna-na-600-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047362-stati-zatverdili-prodaz-ukraini-16-kateriv-mark-vi-ta-ozbroenna-na-600-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047362-stati-zatverdili-prodaz-ukraini-16-kateriv-mark-vi-ta-ozbroenna-na-600-miljoniv.html


 

InformNapalm визначив місце на Донбасі, де 

колона техніки з РФ перетинає кордон 

України 

Волонтери міжнародної розвідувальної 

спільноти InformNapalm оприлюднили 

унікальні знімки та визначили точні 

координати місця вторгнення колони 

російської техніки, яку раніше зафіксувала 

  

 

Україна в ОБСЄ закликає скасувати 

російські закони, податки та валюту на 

Донбасі 

Як і передбачено Мінськими домовленостями, 

суверенітет України на окупованих Росією 

територіях Донбасу має бути відновлений, а це 

передбачає і скасування введених там 

російських законодавства, податкової системи 

та валюти.

 

 

Кулеба і Лінкявічус обговорили підтримку 

Литвою євроінтеграційних прагнень 

України 

Глави МЗС України Дмитро Кулеба обговорив 

з литовським колегою Лінасом Лінкявічусом 

підтримку Литовською Республікою 

євроінтеграційних прагнень України.

 

 

Червоний Хрест направив жителям 

окупованого Донбасу ще 45 тонн допомоги 

На територію тимчасово окупованих районів 

Донбасі прослідували через КПВВ 

«Новотроїцьке» три вантажівки із понад 45 

тоннами допомоги від Міжнародного комітету 

Червоного Хреста.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3048003-informnapalm-viznaciv-misce-na-donbasi-de-kolona-tehniki-z-rf-peretinae-kordon-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3048003-informnapalm-viznaciv-misce-na-donbasi-de-kolona-tehniki-z-rf-peretinae-kordon-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3048003-informnapalm-viznaciv-misce-na-donbasi-de-kolona-tehniki-z-rf-peretinae-kordon-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3048003-informnapalm-viznaciv-misce-na-donbasi-de-kolona-tehniki-z-rf-peretinae-kordon-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047987-ukraina-v-obse-zaklikae-skasuvati-rosijski-zakoni-podatki-ta-valutu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047987-ukraina-v-obse-zaklikae-skasuvati-rosijski-zakoni-podatki-ta-valutu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047987-ukraina-v-obse-zaklikae-skasuvati-rosijski-zakoni-podatki-ta-valutu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047987-ukraina-v-obse-zaklikae-skasuvati-rosijski-zakoni-podatki-ta-valutu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048031-kuleba-i-linkavicus-obgovorili-pidtrimku-litvou-evrointegracijnih-pragnen-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048031-kuleba-i-linkavicus-obgovorili-pidtrimku-litvou-evrointegracijnih-pragnen-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048031-kuleba-i-linkavicus-obgovorili-pidtrimku-litvou-evrointegracijnih-pragnen-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048031-kuleba-i-linkavicus-obgovorili-pidtrimku-litvou-evrointegracijnih-pragnen-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047978-cervonij-hrest-napraviv-zitelam-okupovanogo-donbasu-se-45-tonn-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047978-cervonij-hrest-napraviv-zitelam-okupovanogo-donbasu-se-45-tonn-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047978-cervonij-hrest-napraviv-zitelam-okupovanogo-donbasu-se-45-tonn-dopomogi.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 829 випадків 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА  

Станом на 18 червня в Україні підтверджено 

34 063 випадки COVID-19, з них за добу - 829.

 

 

Захворюваність на COVID-19 зросла вдвічі 

за останній тиждень - Степанов 

За останній тиждень захворюваність на 

COVID-19 зросла у два рази.

 

 

Жорсткий карантин у деяких областях 

можуть ввести з 22 червня - МОЗ 

Міністерство охорони здоров'я розробило 

сценарії реагування на поширення 

коронавірусу в Україні, за гіршим сценарієм 

жорсткий карантин у деяких регіонах можуть 

запровадити вже з 22 червня.

 

 

Не думайте, що перехворівши на Covid-19, 

людина здобуває лише імунітет… 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Легеневий фіброз, порушення роботи серця, 

нирок, нервової системи – усе це 

спостерігається у пацієнтів, які перенесли 

коронавірусну інфекцію. Не хворійте!

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047450-ukraina-pobila-antirekordi-829-vipadkiv-covid19-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047450-ukraina-pobila-antirekordi-829-vipadkiv-covid19-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047450-ukraina-pobila-antirekordi-829-vipadkiv-covid19-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047549-zahvoruvanist-na-covid19-zrosla-vdvici-za-ostannij-tizden-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047549-zahvoruvanist-na-covid19-zrosla-vdvici-za-ostannij-tizden-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047549-zahvoruvanist-na-covid19-zrosla-vdvici-za-ostannij-tizden-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3047542-zorstkij-karantin-u-deakih-oblastah-mozut-vvesti-z-22-cervna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3047542-zorstkij-karantin-u-deakih-oblastah-mozut-vvesti-z-22-cervna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3047542-zorstkij-karantin-u-deakih-oblastah-mozut-vvesti-z-22-cervna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047286-ne-dumajte-so-perehvorivsi-na-covid19-ludina-zdobuvae-lise-imunitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047286-ne-dumajte-so-perehvorivsi-na-covid19-ludina-zdobuvae-lise-imunitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047286-ne-dumajte-so-perehvorivsi-na-covid19-ludina-zdobuvae-lise-imunitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047286-ne-dumajte-so-perehvorivsi-na-covid19-ludina-zdobuvae-lise-imunitet.html


 

До Криму щодня прибувають понад 20 

авіарейсів із найзараженішого 

коронавірусом регіону РФ 

В окупований Крим щодня прибувають 

авіарейси з Росії, в тому числі з Москви, що 

істотно підвищує ризики нових заражень 

коронавірусною інфекцією.

 

 

У разі інфікування СOVID-19 у Туреччині 

іноземних гостей лікуватимуть безкоштовно 

- Фіруз Багликая, президент Асоціації 

туристичних агентств Туреччини 

ІНТЕРВ'Ю 

Туреччина кілька років поспіль била рекорди її 

відвідуваності українцями 15-20-відсотковим 
зростанням.

 

УКРАЇНА 

 

Економіст Кушнірук збирається у мери 

Києва 

Економіст та економічний коментатор Борис 

Кушнірук заявив про готовність узяти участь у 

виборах Київського міського голови від партії 

«Європейська солідарність».

 

 

ВР ухвалила закон про громадські слухання 

щодо оцінки впливу на довкілля на час 

карантину 

Верховна Рада 18 червня ухвалила закон, який 

дозволить проводити громадське обговорення 

щодо оцінки впливу на довкілля у процесі 

планованої господарської діяльності … 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3047823-do-krimu-sodna-pribuvaut-ponad-20-aviarejsiv-iz-najzarazenisogo-koronavirusom-regionu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3047823-do-krimu-sodna-pribuvaut-ponad-20-aviarejsiv-iz-najzarazenisogo-koronavirusom-regionu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3047823-do-krimu-sodna-pribuvaut-ponad-20-aviarejsiv-iz-najzarazenisogo-koronavirusom-regionu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3047823-do-krimu-sodna-pribuvaut-ponad-20-aviarejsiv-iz-najzarazenisogo-koronavirusom-regionu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3047815-firuz-baglikaa-prezident-asociacii-turisticnih-agentstv-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3047815-firuz-baglikaa-prezident-asociacii-turisticnih-agentstv-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3047815-firuz-baglikaa-prezident-asociacii-turisticnih-agentstv-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3047815-firuz-baglikaa-prezident-asociacii-turisticnih-agentstv-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3047815-firuz-baglikaa-prezident-asociacii-turisticnih-agentstv-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3047815-firuz-baglikaa-prezident-asociacii-turisticnih-agentstv-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3048026-ekonomist-kusniruk-zbiraetsa-u-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3048026-ekonomist-kusniruk-zbiraetsa-u-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3048026-ekonomist-kusniruk-zbiraetsa-u-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3047974-vr-uhvalila-zakon-pro-gromadski-sluhanna-sodo-ocinki-vplivu-na-dovkilla-na-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3047974-vr-uhvalila-zakon-pro-gromadski-sluhanna-sodo-ocinki-vplivu-na-dovkilla-na-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3047974-vr-uhvalila-zakon-pro-gromadski-sluhanna-sodo-ocinki-vplivu-na-dovkilla-na-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3047974-vr-uhvalila-zakon-pro-gromadski-sluhanna-sodo-ocinki-vplivu-na-dovkilla-na-cas-karantinu.html


 

Рада дозволила ДП "Антонов" передати 

Антикорупційному суду будівлю у Києві 

ВР ухвалила закон "Про внесення змін до 

Закону України "Про реструктуризацію 

заборгованості Державного підприємства 

"Антонов" щодо 

 

 

Двом підприємствам Укроборонпрому 

призначили нових керівників 

Номінаційний комітет Державного концерну 

"Укроборонпром" обрав нових керівників двох 

своїх підприємств - КП "ШКЗ "Імпульс" та ДП 

"Завод 410 ЦА".

 

 

Майже 92% громад не мають технічної 

документації на "свої" лісосмуги 

ОПИТУВАННЯ 

95,5% об’єднаних територіальних громад 

мають на своїй території лісосмуги. Але лише 

14% громад знають, скільки таких лісосмуг та 

яку площу вони займають. 

 

Рада дозволила випускникам-2020 складати 

ДПА за бажанням 

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому 

президентський закон "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо окремих питань 

завершення 2019/2020 навчального року" 

(законопроєкт №3669).
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На Банковій провели "урок для 

Зеленського" ФОТО 

Активісти провели "урок" для Президента 

України Володимира Зеленського і пояснили, 

чому він має ініціювати розпуск Окружного 

адміністративного суду Києва.

 

 

На Донбасі - 14 порушень "тиші", загинув 

український військовий 

Минулої доби збройні формування Російської 

Федерації 14 разів порушили режим 

припинення вогню. Загинув боєць ЗСУ

ЕКОНОМІКА 

 

Проведення референдуму може коштувати 

близько 12 мільярдів - Стефанчук 

Проведення всеукраїнського референдуму 

може коштувати орієнтовно 12 млрд грн 

відповідно до середньої вартості одного 

процесу виборів.

 

 

Нинішня низька інфляція – це для України 

погано АНАЛІТИКА 

Для відновлення економіки інфляція має 

пришвидшитись бодай до цільового показника 

НБУ – 5 ± 1%, для виконання бюджету – ще 

більше
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Агентство Moody's підвищило кредитний 

рейтинг Метінвесту 

Міжнародне рейтингове агентство Moody's 

підвищило корпоративний рейтинг групи 

«Meтінвест» до рівня B2.

 

 

В Україні розробили моделі управління 

лісосмугами 

Продовольча та сільськогосподарська 

організація ООН (ФАО) спільно з 

Всеукраїнською асоціацією сільських 

селищних та міських рад розробили моделі 

управління захисними лісосмугами в Україні.

 

 

У Києві збудують додаткову магістраль - 

проєкт генплану 

Проєктом Генерального плану Києва 

передбачено будівництво додаткової магістралі 

– подовження Залізничного шосе, яке 

розвантажить вулиці в історичній частині 

міста.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

У ДБР підтверджують існування справи 

через Томос 

Державне бюро розслідувань здійснює 

слідство у справі щодо можливих незаконних 

дій вищих посадовців, які вчинили дії, 

спрямовані на розпалювання міжрелігійної 

ворожнечі при створенні ПЦУ.
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Януковича знову викликають в Держбюро 

розслідувань 

Державне бюро розслідувань (ДБР) повторно 

викликає експрезидента Віктора Януковича на 

23 червня на 11:00.

 

 

У Чернігові закидали яйцями автомобіль 

депутата Рабіновича ФОТО 

У Чернігові поліція затримала понад десять 

радикально налаштованих молодиків, які на 

Болдиній горі закидали яйцями автомобіль 

одного з народних депутатів та намагалися 

перекрити рух його кортежу.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

13 найнебезпечніших російських військових 

шпигунів, викритих СБУ 

Зраджували присязі за гроші, посади й 

російське громадянство

 

 

Уряд без програми – і що тепер... 

АНАЛІТИКА 

Депутати не схвалили скориговану програму 

діяльності Кабміну. Як будемо жити далі? 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Статистика: в Україні збільшилося 

вживання алкоголю ІНФОГРАФІКА 

Витрати на алкогольні напої в перерахунку на 

одного жителя та загальний обсяг роздрібних 

продажів по регіонах - зросли  

 

 

Wizz Air запускає новий маршрут в Україну 

Wizz Air у серпні відкриє базу у Дортмунді з 

трьома літаками A320 і запустить 18 нових 

маршрутів, в тому числі в Україну.

 

 

В Україні відзначатимуть День фермера — 

указ Президента 

Президент Володимир Зеленський установив в 

Україні День фермера на 19 червня.

  

 

Українець розробив додаток для мандрів 

Закарпаттям під час карантину 

Закарпатець Михайло Данканич розробив 

безкоштовний туристичний додаток Local, 

який допомагатиме мандрівникам на 

Закарпатті в умовах карантину самостійно 

планувати подорожі.
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МКІП повернуло під своє управління три 

замки й ще низку об’єктів – Ткаченко 

Міністерству культури та інформаційної 

політики вдалося повернути під своє 

управління Підгорецький, Олеський, 

Золочівський замки та низку інших важливих 

об'єктів культурної спадщини.

 

 

Українці потрапили до топ-5 віртуальних 

туристів на Фарерських островах 

Понад 700 тисяч туристів «відвідали» Фарери 

за останні два місяці в онлайн-режимі, 14 тисяч 

з них – з України.

 

 

У деяких масивах столиці можливі перебої з 

водою, киянам радять робити запаси 

КАРТА 

У столиці з 22:00 19 червня до 20:00 21 червня 

у житлових масивах Новобіличі, Микільська 

Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, 

Святошин, 

 

 

Мінцифра оприлюднила освітній серіал 

«Клуб Не Анонімних Блогерів» 

Міністерство цифрової трансформації України 

разом із партнерами презентувало 

новий освітній серіал «Клуб Не Анонімних 

Блогерів». 
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У зоні відчуження туристів пускатимуть на 

ще два маршрути 

У Чорнобильській зоні відчуження для 

туристів в умовах адаптивного карантину 

доступні вже три маршрути, а також збільшено 

дозволену кількість днів перебування.
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