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ТОП 

 

Зеленському довіряють 41% українців, не 

довіряють - 50% ОПИТУВАННЯ 

Президенту Володимиру Зеленському 

довіряють 41% українців, тоді як 50% - не 

довіряють.

 

 

У ЧЕСНО назвали найбільшого донора 

“Партії Шарія” 

“Партію Шарія” на 435 тисяч профінансувала 

ГО “Партія Шарія”.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050414-opituvanna-zelenskomu-doviraut-41-ukrainciv-ne-doviraut-50.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050414-opituvanna-zelenskomu-doviraut-41-ukrainciv-ne-doviraut-50.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050040-u-cesno-nazvali-najbilsogo-donora-partii-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050040-u-cesno-nazvali-najbilsogo-donora-partii-saria.html


 

З танкера Delfi знову витікають 

нафтопродукти 

На поверхні морської води біля одеських 

пляжів "Отрада" і "Дельфін" 23 червня 

з'явились маслянисті плями, що підтверджують 

новий витік нафтопродуктів із 

напівзатопленого танкера Delfi.

 

 

Показники захворюваності на COVID-19 

дозволяють провести ЗНО - Степанов 

Показники захворюваності на коронавірусну 

інфекцію в Україні дозволяють провести 

зовнішнє незалежне оцінювання.

 

На Буковині підтоплені 11 населених 

пунктів, евакуйовані десятки людей ФОТО, 

ВІДЕО 

У Чернівецькій області через сильні дощі 

продовжує підніматися рівень води в річках 

Черемош і Прут. 

 

Профспілка "Антонова" відкликає свій 

позов до Кабміну 

Профспілка ДП «Антонов» відкликає свій 

позов про скасування постанови Кабміну про 

передачу компанії в управління концерну 

«Укроборонпром». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050707-z-tankera-delfi-znovu-vitikaut-naftoprodukti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050707-z-tankera-delfi-znovu-vitikaut-naftoprodukti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050249-pokazniki-zahvoruvanosti-na-covid19-dozvolaut-provesti-zno-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050249-pokazniki-zahvoruvanosti-na-covid19-dozvolaut-provesti-zno-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050651-na-bukovini-pidtopleni-11-naselenih-punktiv-evakujovani-desatki-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050651-na-bukovini-pidtopleni-11-naselenih-punktiv-evakujovani-desatki-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050651-na-bukovini-pidtopleni-11-naselenih-punktiv-evakujovani-desatki-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050651-na-bukovini-pidtopleni-11-naselenih-punktiv-evakujovani-desatki-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3050715-profspilka-antonova-vidklikae-svij-pozov-do-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3050715-profspilka-antonova-vidklikae-svij-pozov-do-kabminu.html


 

У Києві ресторанам та кафе дозволили 

пускати гостей всередину 

У Києві заклади громадського харчування 

зможуть приймати гостей всередині 

приміщень.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба розповів, про що говоритиме на 

зустрічі з Сіярто 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба переконаний, що регулярне 

спілкування з угорським колегою Петером 

Сіярто допомагає подолати проблеми, які 

накопичилися у відносинах України та 

Угорщини за попередні роки. 

 

ЄСПЛ розглядає п'ять "люстраційних" 

справ, пов'язаних із Україною 

Кабінет міністрів України комунікує з 

Європейським судом з прав людини щодо 5 

справ стосовно норм Закону “Про очищення 

влади”, у яких ще немає рішення.

 

У Португалії розгортається інформаційна 

спецоперація РФ проти України – 

InformNapalm 

З початку червня в Португалії спостерігається 

активне розгортання нової інформаційної 

спецоперації проти України, яка має 

характерні для російської пропаганди месиджі 

та наративи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3050657-u-kievi-restoranam-ta-kafe-dozvolili-puskati-gostej-vseredinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3050657-u-kievi-restoranam-ta-kafe-dozvolili-puskati-gostej-vseredinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050474-kuleba-rozpoviv-pro-so-govoritime-na-zustrici-z-sijarto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050474-kuleba-rozpoviv-pro-so-govoritime-na-zustrici-z-sijarto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050576-espl-rozgladae-pat-lustracijnih-sprav-povazanih-iz-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050576-espl-rozgladae-pat-lustracijnih-sprav-povazanih-iz-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050711-u-portugalii-rozgortaetsa-informacijna-specoperacia-rf-proti-ukraini-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050711-u-portugalii-rozgortaetsa-informacijna-specoperacia-rf-proti-ukraini-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050711-u-portugalii-rozgortaetsa-informacijna-specoperacia-rf-proti-ukraini-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050711-u-portugalii-rozgortaetsa-informacijna-specoperacia-rf-proti-ukraini-informnapalm.html


 

Росія починає в ОРДЛО “нову хвилю” 

примусової паспортизації - розвідка 

Командування окупаційних військ з липня 

планує відновити організовані поїздки 

мешканців окупованих територій до відділів з 

питань міграції МВС РФ у Ростовській області 

Росії з метою примусової паспортизації.

 

 

Португальське видавництво виправить 

"російський" Чорнобиль у підручниках - 

Посольство України. ЛИСТ 

Португальське видавництво Porto Editora 

повідомило Посольству України, що виправить 

країну розташування Чорнобильської АЕС у 

шкільних підручниках. У виданні Чорнобиль 

було віднесено до Росії.

 

ОБСЄ засуджує знищення камер місії біля 

Широкиного та Петрівського 

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер 

та голова Постійної ради ОБСЄ Іглі Хасані 

висловили глибоку занепокоєність з приводу 

виведення з

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні зареєстрували 38 074 випадки 

COVID-19, за добу — 833 

Станом на 23 червня в Україні лабораторно 

підтверджені 38 074 випадки COVID-19, за 

добу — 833 нових випадків.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3050458-rosia-pocinae-v-ordlo-novu-hvilu-primusovoi-pasportizacii-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3050458-rosia-pocinae-v-ordlo-novu-hvilu-primusovoi-pasportizacii-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3050185-portugalske-vidavnictvo-vipravit-rosijskij-cornobil-u-pidrucnikah-posolstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3050185-portugalske-vidavnictvo-vipravit-rosijskij-cornobil-u-pidrucnikah-posolstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3050185-portugalske-vidavnictvo-vipravit-rosijskij-cornobil-u-pidrucnikah-posolstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3050185-portugalske-vidavnictvo-vipravit-rosijskij-cornobil-u-pidrucnikah-posolstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3050687-obse-zasudzue-znisenna-kamer-misii-bila-sirokinogo-ta-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3050687-obse-zasudzue-znisenna-kamer-misii-bila-sirokinogo-ta-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050164-v-ukraini-zareestruvali-38-074-vipadki-covid19-za-dobu-833.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050164-v-ukraini-zareestruvali-38-074-vipadki-covid19-za-dobu-833.html


 

Соціолог назвав дві найбільші загрози від 

поширення COVID-19 

Дві головні загрози від поширення COVID-19 

полягають у тому, що збільшується контроль 

над людьми та виникає ймовірність згортання 

глобалізації. 

 

До послаблення карантину не готові 14 

областей – МОЗ. СПИСОК 

Не готові до послаблення протиепідемічних 

заходів 14 областей.

 

Маски, халати, респіратори: допомогу ЄС та 

ВООЗ передадуть 50 медзакладам 

Європейський Союз та Всесвітня організація 

охорони здоров'я передали засоби 

індивідуального захисту для 50 українських 

медзакладів, де лікують пацієнтів з COVID-19.

 

 

Маски, дистанція, дезінфекція: українцям 

нагадали про штрафи за порушення 

карантину 

Заклади та люди у них, які не дотримуються 

правил карантину, будуть оштрафовані.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050565-sociolog-nazvav-dvi-najbilsi-zagrozi-vid-posirenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050565-sociolog-nazvav-dvi-najbilsi-zagrozi-vid-posirenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050397-do-poslablenna-karantinu-ne-gotovi-14-oblastej-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050397-do-poslablenna-karantinu-ne-gotovi-14-oblastej-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050628-maski-halati-respiratori-dopomogu-es-ta-vooz-peredadut-50-medzakladam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050628-maski-halati-respiratori-dopomogu-es-ta-vooz-peredadut-50-medzakladam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050352-maski-distancia-dezinfekcia-ukraincam-nagadali-pro-strafi-za-porusenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050352-maski-distancia-dezinfekcia-ukraincam-nagadali-pro-strafi-za-porusenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050352-maski-distancia-dezinfekcia-ukraincam-nagadali-pro-strafi-za-porusenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050352-maski-distancia-dezinfekcia-ukraincam-nagadali-pro-strafi-za-porusenna-karantinu.html


 

Українці можуть отримати меддопомогу за 

рахунок держави у приватних клініках 

В Україні 517 приватних медзакладів та лікарів 

ФОП надають меддопомогу в межах Програми 

медичних гарантій, 713 тис. українців уже 

уклали декларації з лікарями первинки в 

приватних медзакладах.

 

 

На Львівщині відновили пасажирські 

перевезення 

Рішенням обласної комісії ТЕБ та НС на 

Львівщині відновили пасажирські автобусні та 

залізничні перевезення, при цьому карантин в 

області продовжили до 30 червня, зважаючи на 

високий показник виявлених хворих на Сovid-

19.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський затвердив оновлений склад 

Нацради реформ 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

персональний склад Національної ради 

реформ.

 

У “Голосі” вважають, що складення 

Вакарчуком мандата вплине на рейтинги 

партії 

Голова партії “Голос” Кіра Рудик вважає, що 

складення депутатських повноважень 

Святославом Вакарчуком негативно вплине на 

рейтинги партії у короткостроковій 

перспективі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050150-ukrainci-mozut-otrimati-meddopomogu-za-rahunok-derzavi-u-privatnih-klinikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050150-ukrainci-mozut-otrimati-meddopomogu-za-rahunok-derzavi-u-privatnih-klinikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050416-na-lvivsini-vidnovili-pasazirski-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050416-na-lvivsini-vidnovili-pasazirski-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050483-zelenskij-zatverdiv-onovlenij-sklad-nacradi-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050483-zelenskij-zatverdiv-onovlenij-sklad-nacradi-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050447-u-golosi-vvazaut-so-skladenna-vakarcukom-mandata-vpline-na-rejtingi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050447-u-golosi-vvazaut-so-skladenna-vakarcukom-mandata-vpline-na-rejtingi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050447-u-golosi-vvazaut-so-skladenna-vakarcukom-mandata-vpline-na-rejtingi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050447-u-golosi-vvazaut-so-skladenna-vakarcukom-mandata-vpline-na-rejtingi-partii.html


 

Якби вибори були у неділю: до Ради 

потрапляють 4 партії, "Голос" – ні 

(ДОСЛІДЖЕННЯ) 

У разі проведення парламентських виборів 

найближчої неділі до Верховної Ради могли би 

пройти чотири партії: “Слуга народу”, 

“Опозиційна платформа — За життя”, 

“Європейська солідарність” та “Батьківщина”.

 

Зеленський доручив швидко допомогти 

постраждалим від негоди на заході Україні 

Президент Володимир Зеленський тримає на 

контролі ситуацію в західних областях 

України, де вирує негода. 

 

Уряд відсторонив Божка від посади 

заступника глави МЗС  

Кабінет міністрів України підтримав заяву 

Єгора Божка про відсторонення його від 

виконання обов’язків заступника міністра 

закордонних справ.

 

Вибух на Позняках: рятувальники знайшли 

під завалами п'ятого загиблого 

На місці ліквідації наслідків вибуху житлового 

будинку на Позняках рятувальники знайшли 

тіло ще однієї людини. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050584-akbi-vibori-buli-u-nedilu-do-radi-potraplaut-4-partii-golos-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050584-akbi-vibori-buli-u-nedilu-do-radi-potraplaut-4-partii-golos-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050584-akbi-vibori-buli-u-nedilu-do-radi-potraplaut-4-partii-golos-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050584-akbi-vibori-buli-u-nedilu-do-radi-potraplaut-4-partii-golos-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050669-zelenskij-doruciv-svidko-dopomogti-postrazdalim-vid-negodi-na-zahodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050669-zelenskij-doruciv-svidko-dopomogti-postrazdalim-vid-negodi-na-zahodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050395-urad-vidstoroniv-bozka-vid-posadi-zastupnika-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050395-urad-vidstoroniv-bozka-vid-posadi-zastupnika-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3050152-vibuh-na-poznakah-ratuvalniki-znajsli-tilo-patogo-zagiblogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3050152-vibuh-na-poznakah-ratuvalniki-znajsli-tilo-patogo-zagiblogo.html


 

Українців найбільше турбують безробіття, 

корупція і війна ОПИТУВАННЯ 

Українців найбільше наразі турбують такі 

проблеми, як безробіття і працевлаштування, 

корупція, економічна криза, війна на Донбасі й 

повернення анексованого Росією Криму.

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський: Маємо рухатися зі страховими 

виплатами швидше, ніж COVID-19 

Президент Володимир Зеленський наголосив, 

що із страховими виплатами лікарям, які 

працювали з хворими на COVID-19 і втратили 

через це життя, треба рухатися швидше, ніж 

COVID-19.

 

Зеленський підписав закон про 

інвентаризацію лісів 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон щодо проведення національної 

інвентаризації лісів, який передбачає 

створення нової системи збору обґрунтованих 

даних про лісовий фонд. 

 

Уряд планує знизити ставки іпотеки до 5-

7% - Шмигаль 

Уряд працює над зниженням ставки іпотеки до 

5-7%.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050690-ukrainciv-najbilse-turbuut-bezrobitta-korupcia-i-vijna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050690-ukrainciv-najbilse-turbuut-bezrobitta-korupcia-i-vijna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050469-zelenskij-maemo-ruhatisa-zi-strahovimi-viplatami-svidse-niz-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050469-zelenskij-maemo-ruhatisa-zi-strahovimi-viplatami-svidse-niz-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3050431-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-inventarizaciu-lisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3050431-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-inventarizaciu-lisiv.html
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Стало відомо, хто є «інвест-нянею» 

канадської компанії Black Iron в Україні 

Заступник голови Офісу Президента України 

Ігор Жовква став «інвест-нянею» канадської 

компанії Black Iron, яка реалізує проєкт зі 

створення нового залізорудного виробництва у 

Кривому Розі.

 

 

Промислове виробництво цьогоріч 

скоротилося на 8,7%  

За січень-травень 2020 року обсяги 

промислового виробництва в Україні 

скоротилися на 8,7% у порівнянні з 

аналогічним періодом 2019 року. 

 

Гендиректором СЕТАМ став Олександр 

Мамро 

Генеральний директор державного 

підприємства “СЕТАМ” Олександр Мамро 22 

червня став до виконання посадових 

обовʼязків.

 

 

Інвестфонд Mubadala зацікавили сім 

українських підприємств – Кулеба 

Один з найбільших інвестиційних фондів світу 

Mubadala виявив зацікавленість щодо семи 

українських підприємств.
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В Україні пасажирообіг транспорту 

зменшився вдвічі  

Пасажирообіг транспортних компаній України 

за січень-травень 2020 року зменшився на 

51,6% у порівнянні з аналогічним періодом 

2019 року, до 20,1 млрд пасажиро-кілометрів. 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Джапарова обговорила справу Марківа з 

послом Італії 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

Еміне Джапарова під час зустрічі з послом 

Італійської Республіки в Україні Давіде Ла 

Чечіліа порушила 

 

На підконтрольній Донеччині з початку 

війни загинули 28 дітей, 85 поранені 

На підконтрольній уряду території Донецької 

області з початку бойових дій загинули 28 

дітей та 85 дітей були поранені.

 

 

У російському суді розглядають апеляцію 

на вирок фігурантам “ялтинської групи” 

ВІДЕО 

В Апеляційному суді в м. Власиха 

Московської області розпочався розгляд 

апеляційної скарги на вирок фігурантам 

ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

 

ПРАВОПОРЯДОК  
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КСУ перейшов до закритого засідання щодо 

закону про люстрацію 

Велика палата Конституційного суду 

завершила усні слухання і перейшла до 

закритої частини пленарного засідання для 

ухвалення рішення у справі стосовно 

конституційності Закону «Про очищення 

влади».

 

ДБР прийшло з обшуком до Одеської мерії 

Працівники Державного бюро розслідувань 

проводять обшуки в Одеській міськраді у 

справі закупівлі безкоштовних онлайн-

підручників на 13 млн грн.

 

 

Стерненко заявляє, що суд скасував підозру 

одному з нападників на нього 

Активіст Сергій Стерненко заявив, що суддя 

скасував підозру одному з чоловіків, які 

напали на нього у 2018 році, - Івану Кузнецову. 

 

 

НАБУ виклало матеріали справи Омеляна 

про портові збори 

Національне антикорупційне бюро 

опублікувало деякі документи у межах 

провадження, у якому фігурує ексміністр 

інфраструктури Володимир Омелян, стосовно 

наказу щодо портових зборів. 
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Спецслужби Росії продовжують "силою" 

вербувати українців – СБУ 

Контррозвідка Служби безпеки України фіксує 

чергові спроби вербування людей 

псевдоспецслужбами так званої «ДНР» із 

застосуванням погроз і насильства. 

 

ВАКС переніс розгляд справи Насірова 

Засідання у справі за обвинуваченням 

ексголови Державної фіскальної служби та 

керівника департаменту ДФС перенесли на 24 

червня.

 

 

Загибель 38 цуценят у літаку: МАУ 

відсторонила директора з вантажних 

перевезень 

Авіакомпанія «МАУ» відсторонила від роботи 

керівника Дирекції з вантажних перевезень та 

логістики через загибель 38 цуценят, які 

перевозились 13 червня рейсом Київ-Торонто.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Ци чули сь те, милі браття, як ділили 

Закарпаття? АНАЛІТИКА 

Чому адмінреформа найзахіднішої області 

обросла скандалами, аж до звинувачень у 

сепаратизмі, та як цього можна було уникнути
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У нас немає нестачі правильних законів – є 

проблеми з їх виконанням - Кіра Рудик, 

голова партії "Голос" (Інтерв’ю) 

Діяльність "Голосу" помітно активізувалася 

відтоді, як Кіра Рудик замінила Святослава 

Вакарчука на посаді голови партії. Члени цієї 

фракції влаштовують акції протесту, збирають 

підписи за відставки міністрів та відверто 

 

Чи ще довго газ вбиватиме українців. 

Аналітика 

Наші будинки вибухатимуть, доки не 

відновимо систему контролю, не оновимо 

мережі і не посилимо відповідальність 

комунальників та споживачів

 

Міни, встановлені в 2014-2015 роках у зоні 

інтенсивних боїв на Донбасі, знешкоджуємо 

досі - Микола Жирнов, командувач Сил 

підтримки ЗСУ (Інтерв'ю) 

Командування Сил підтримки Збройних Сил 

України створене лише кілька місяців тому, 

воно входить до структури ЗСУ і нині вже має 

свого новопризначеного керівника.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Пляжний сезон в Одесі: з дотриманням 

дистанції та під контролем правоохоронців 

Тисячі одеситів і гостей міста купаються в морі 

й засмагають на пляжах. На найбільших із них 

шезлонги й столики у кафе розміщені з 

дотриманням 1,5-метрової дистанції. 
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Коледжі звільнили від державної 

підсумкової атестації - роз'яснення 

Міносвіти 

У 2020 році учні, які завершують здобуття 

повної загальної середньої освіти в закладах 

фахової передвищої освіти, звільняються від 

ДПА, але мають право його складати, зокрема, 

у формі ЗНО.

 

SkyUp відновлює рейси Україною 

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 червня 

починає поступово відновлювати свою 

польотну програму. Старт регулярних 

авіаперевезень планується розпочати із 

внутрішнього сполучення.

 

 

На весіллях може бути не більше 10 осіб – 

МОЗ 

Наразі у святкуванні весілля можлива участь 

щонайбільше 10 осіб.

 

 

Українець в Туреччині створив унікальний 

музичний інструмент 

Українець Антон Трофімов, який мешкає на 

півдні Туреччини в провінції Хатай, самотужки 

виготовив унікальний за розміром та 

звучанням фагот, який прилагодив на 

виконання турецької музики. 
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Czech Airlines відновила регулярні 

перельоти з Праги до Києва 

Чеський авіаоператор Czech Airlines з 22 

червня відновив регулярні рейси Прага-Київ в 

аеропорт "Бориспіль". 

 

 

Топ-10 українських музеїв-скансенів. 

ІНФОГРАФІКА 

Музеї просто неба дають нам можливість 

побачити, які в наших предків були хати, 

церкви, звичаї, обряди, млини, кузні та школи

 

Польська режисерка шукає дівчинку-

українку на головну роль у фільмі 

Оголошено кастинг серед українських дівчат 

віком 7-11 років, що проживають у Польщі, на 

головну роль у фільмі польської режисерки 

Анни Малішевської.

 

 

"Book Sрace" цьогоріч проходитиме онлайн 

Цього року через карантинні заходи третій 

Міжнародний книжковий фестиваль «Book 

Space» на Дніпропетровщині уперше 

відбудеться онлайн з 4 по 5 липня.
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