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ТОП 

 

Рада підтримала законопроєкт про 

посилення покарання для п’яних водіїв 

Верховна Рада ухвалила у першому читані 

законопроєкт №2695 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за окремі 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього 

руху".

 

Разумков скликає у вівторок дві позачергові 

Ради 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав розпорядження про скликання 14 

липня на вимогу 150 народних депутатів 

другого позачергового пленарного засідання 

парламенту.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062180-rada-pidtrimala-zakonoproekt-pro-posilenna-pokaranna-dla-panih-vodiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062180-rada-pidtrimala-zakonoproekt-pro-posilenna-pokaranna-dla-panih-vodiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062180-rada-pidtrimala-zakonoproekt-pro-posilenna-pokaranna-dla-panih-vodiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062259-razumkov-sklikae-u-vivtorok-dvi-pozacergovi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062259-razumkov-sklikae-u-vivtorok-dvi-pozacergovi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062259-razumkov-sklikae-u-vivtorok-dvi-pozacergovi-radi.html


 

Парламент виділив 1,2 мільярда гривень на 

вибори 

Верховна Рада виділила 1,2 млрд гривень для 

проведення перших і чергових місцевих 

виборів та проміжних виборів до парламенту.

 

Президент підписав закон про підтримку 

культури на карантині 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон щодо державної підтримки сфери 

культури, креативних індустрій, туризму, 

малого та середнього бізнесу в умовах 

карантину.

 

Окупанти 11 разів порушили "тишу", 

загинули двоє військових 

Російські окупаційні війська у понеділок 11 

разів порушили режим припинення вогню на 

Донбасі, двоє українських захисників 

загинули.

 

 

Лісові пожежі на Луганщині остаточно 

ліквідували 

Пожежу на території Сєвєродонецького та 

Новоайдарського лісомисливських господарств 

Луганської області остаточно ліквідовано.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3061890-parlament-vidiliv-12-milarda-griven-na-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3061890-parlament-vidiliv-12-milarda-griven-na-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3061890-parlament-vidiliv-12-milarda-griven-na-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3061964-prezident-pidpisav-zakon-pro-pidtrimku-kulturi-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3061964-prezident-pidpisav-zakon-pro-pidtrimku-kulturi-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3061964-prezident-pidpisav-zakon-pro-pidtrimku-kulturi-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062233-okupanti-11-raziv-porusili-tisu-zaginuli-dvoe-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062233-okupanti-11-raziv-porusili-tisu-zaginuli-dvoe-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062233-okupanti-11-raziv-porusili-tisu-zaginuli-dvoe-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3062296-lisovu-pozezu-na-lugansini-ostatocno-likviduvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3062296-lisovu-pozezu-na-lugansini-ostatocno-likviduvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3062296-lisovu-pozezu-na-lugansini-ostatocno-likviduvali.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Резніков про переговори з Москвою: 

Жодних ультиматумів від Росії я не чув 

Україна не отримувала ультиматумів з боку 

Росії щодо закріплення в Конституції 

особливого статусу Донбасу. 

 

Індія передала Україні 50 тисяч капсул 

препарату для лікування COVID-19 

Україна у якості гуманітарної допомоги 

отримала від Республіки Індія партію 

антивірусного препарату OMVIR, який

 

 

Посол Франції підтвердив підготовку візиту 

Макрона до Києва 

Франція проводить підготовку офіційного 

візиту президента Емманюеля Макрона в 

Україну, проте з датою ще не визначилися 

через коронакризу.

 

 

Угорщина посилює обмеження на кордоні, з 

15 липня в'їзд з України заборонять 

Угорщина посилила обмеження щодо 

мандрівок через кордон після спалаху випадків 

коронавірусу за кордоном, зокрема у сусідніх 

країнах. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062271-reznikov-pro-peregovori-z-moskvou-zodnih-ultimatumiv-vid-rosii-a-ne-cuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062271-reznikov-pro-peregovori-z-moskvou-zodnih-ultimatumiv-vid-rosii-a-ne-cuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062271-reznikov-pro-peregovori-z-moskvou-zodnih-ultimatumiv-vid-rosii-a-ne-cuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3061991-india-peredala-ukraini-50-tisac-kapsul-preparatu-dla-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3061991-india-peredala-ukraini-50-tisac-kapsul-preparatu-dla-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3061991-india-peredala-ukraini-50-tisac-kapsul-preparatu-dla-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062208-posol-francii-pidtverdiv-pidgotovku-vizitu-makrona-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062208-posol-francii-pidtverdiv-pidgotovku-vizitu-makrona-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062208-posol-francii-pidtverdiv-pidgotovku-vizitu-makrona-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3061558-ugorsina-posilue-obmezenna-na-kordoni-z-15-lipna-vizd-z-ukraini-zaboronat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3061558-ugorsina-posilue-obmezenna-na-kordoni-z-15-lipna-vizd-z-ukraini-zaboronat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3061558-ugorsina-posilue-obmezenna-na-kordoni-z-15-lipna-vizd-z-ukraini-zaboronat.html


 

Україну наступного тижня відвідає 

президент Швейцарії 

Президент Швейцарської Конфедерації 

Симонетта Зоммаруга 20-23 липня 

перебуватиме з державним візитом в Україні, 

відвідає також Донбас.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні виявили 54 133 випадки COVID-

19, за добу - 612 

В Україні станом на 13 липня лабораторно 

підтвердили 54 133 випадки COVID-19, із них 

за добу – 612.

 

 

В Україні стабілізується ситуація з 

поширенням COVID-19 — Степанов в ОП 

В Україні відбувається певна стабілізація 

ситуації з поширенням коронавірусної 

інфекції.

 

 

У Києві на карантин закрили студентський 

гуртожиток 

У Києві на карантин закрили гуртожиток на 

вулиці Михайла Бойчука.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062054-ukrainu-nastupnogo-tizna-vidvidae-prezident-svejcarii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062054-ukrainu-nastupnogo-tizna-vidvidae-prezident-svejcarii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062054-ukrainu-nastupnogo-tizna-vidvidae-prezident-svejcarii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3061667-v-ukraini-viavili-54-133-vipadkiv-covid19-za-dobu-612.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3061667-v-ukraini-viavili-54-133-vipadkiv-covid19-za-dobu-612.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3061667-v-ukraini-viavili-54-133-vipadkiv-covid19-za-dobu-612.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3061960-v-ukraini-stabilizuetsa-situacia-z-posirennam-covid19-stepanov-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3061960-v-ukraini-stabilizuetsa-situacia-z-posirennam-covid19-stepanov-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3061960-v-ukraini-stabilizuetsa-situacia-z-posirennam-covid19-stepanov-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3061888-u-kievi-na-karantin-zakrili-studentskij-gurtozitok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3061888-u-kievi-na-karantin-zakrili-studentskij-gurtozitok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3061888-u-kievi-na-karantin-zakrili-studentskij-gurtozitok.html


 

В Україні 45% хворих з COVID-19 - віком 

від 20 до 49 років ІНФОГРАФІКА 

В Україні 45% захворілих на COVID-19 

складають молоді люди віком від 20 до 49 

років.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський хоче, аби за смертельні "п'яні" 

ДТП жорстко карали - аж до довічного 

Президент Володимир Зеленський наголосив 

на необхідності більш жорсткої кримінальної 

відповідальності за водіння в нетверезому 

стані, яке призвело до загибелі людей, 

можливо аж до довічного ув'язнення.

  

 

В Україні затвердили порядок 

запровадження комендантської години 

Уряд ухвалив постанову щодо порядку 

здійснення заходів під час запровадження 

комендантської години та встановлення 

спеціального режиму …

 

Медіаексперт прокоментувала ситуацію з 

інтерв’ю Азарова телеканалу "НАШ" 

Розмова з експрем’єр-міністром Миколою 

Азаровим у програмі «Важливе.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062197-v-ukraini-45-hvorih-z-covid19-ludi-vikom-vid-20-do-49-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062197-v-ukraini-45-hvorih-z-covid19-ludi-vikom-vid-20-do-49-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062197-v-ukraini-45-hvorih-z-covid19-ludi-vikom-vid-20-do-49-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062286-zelenskij-hoce-abi-za-smertelni-pani-dtp-zorstko-karali-az-do-dovicnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062286-zelenskij-hoce-abi-za-smertelni-pani-dtp-zorstko-karali-az-do-dovicnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062286-zelenskij-hoce-abi-za-smertelni-pani-dtp-zorstko-karali-az-do-dovicnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062086-v-ukraini-zatverdili-poradok-zaprovadzenna-komendantskoi-godini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062086-v-ukraini-zatverdili-poradok-zaprovadzenna-komendantskoi-godini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062086-v-ukraini-zatverdili-poradok-zaprovadzenna-komendantskoi-godini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062251-mediaekspert-prokomentuvala-situaciu-z-intervu-azarova-telekanalu-nas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062251-mediaekspert-prokomentuvala-situaciu-z-intervu-azarova-telekanalu-nas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062251-mediaekspert-prokomentuvala-situaciu-z-intervu-azarova-telekanalu-nas.html


 

Подання на призначення Уруського 

віцепрем'єром можуть знову внести в Раду – 

депутат 

Кабінет міністрів зможе знову внести до 

Верховної Ради проєкт постанови щодо 

призначення Олега Уруського на посаду 

віцепрем'єр-міністра - міністра з питань 

стратегічних галузей промисловості в разі … 

 

 

 

"Слуга" Мотовиловець вибачився перед 

депутаткою, що "торкнувся її руки" 

Член фракції партії "Слуга народу" Андрій 

Мотовиловець попросив вибачення у 

представниці фракції "Європейської 

солідарності" Марії Іонової за інцидент …

 

 

Розвідка розповіла про втрати окупантів на 

Донбасі: 25 загиблих та знищена техніка 

Згідно з даними розвідки, російські окупаційні 

війська за минулий тиждень втратили 25 

бойовиків, ще 16 отримали поранення.

ЕКОНОМІКА 

 

Рожкова: Для команди НБУ запуск 

"друкарського верстата"- це "червона 

лінія" 

Виконуюча обов'язки голови Національного 

банку Катерина Рожкова спростувала 

можливість запуску "друкарського верстата" 

нинішньою командою НБУ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062071-podanna-na-priznacenna-uruskogo-vicepremerom-mozut-znovu-vnesti-v-radu-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062071-podanna-na-priznacenna-uruskogo-vicepremerom-mozut-znovu-vnesti-v-radu-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062071-podanna-na-priznacenna-uruskogo-vicepremerom-mozut-znovu-vnesti-v-radu-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062071-podanna-na-priznacenna-uruskogo-vicepremerom-mozut-znovu-vnesti-v-radu-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062035-sluga-motovilovec-vibacivsa-pered-deputatkou-so-torknuvsa-ii-ruki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062035-sluga-motovilovec-vibacivsa-pered-deputatkou-so-torknuvsa-ii-ruki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062035-sluga-motovilovec-vibacivsa-pered-deputatkou-so-torknuvsa-ii-ruki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062112-rozvidka-rozpovila-pro-vtrati-okupantiv-na-donbasi-25-zagiblih-ta-znisena-tehnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062112-rozvidka-rozpovila-pro-vtrati-okupantiv-na-donbasi-25-zagiblih-ta-znisena-tehnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062112-rozvidka-rozpovila-pro-vtrati-okupantiv-na-donbasi-25-zagiblih-ta-znisena-tehnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062255-rozkova-dla-komandi-nbu-zapusk-drukarskogo-verstata-ce-cervona-linia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062255-rozkova-dla-komandi-nbu-zapusk-drukarskogo-verstata-ce-cervona-linia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062255-rozkova-dla-komandi-nbu-zapusk-drukarskogo-verstata-ce-cervona-linia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062255-rozkova-dla-komandi-nbu-zapusk-drukarskogo-verstata-ce-cervona-linia.html


 

НБУ не радить українцям вірити кредитам 

"під 0%" - можливе шахрайство 

Українцям варто бути дуже обережними з 

кредитами «під 0%», оскільки фінансові 

установи не роздають кошти просто так і 

можливе шахрайство.

 

Франція реалізує в Україні низку проєктів 

на суму €1,5 мільярда – посол 

Франція реалізує і планує втілити в Україні на 

привабливих фінансових умовах цілу низку 

проєктів на загальну суму 1,5 млрд євро.

 

 

Звіт Нафтогазу за 2019 рік: Коболєв каже, 

що компанія дала бюджету 16% надходжень 

НАК "Нафтогаз України" оприлюднив звіт про 

свою діяльність за 2019 рік. 

 

Раді пропонують "перезавантажити" 

Укроборонпром 

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 

"Про особливості реформування підприємств 

оборонно-промислового комплексу державної 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3061938-nbu-ne-radit-ukraincam-viriti-kreditam-pid-0-mozlive-sahrajstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3061938-nbu-ne-radit-ukraincam-viriti-kreditam-pid-0-mozlive-sahrajstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3061938-nbu-ne-radit-ukraincam-viriti-kreditam-pid-0-mozlive-sahrajstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062046-francia-realizue-i-planue-vtiliti-v-ukraini-nizku-proektiv-na-sumu-15-milarda-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062046-francia-realizue-i-planue-vtiliti-v-ukraini-nizku-proektiv-na-sumu-15-milarda-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062046-francia-realizue-i-planue-vtiliti-v-ukraini-nizku-proektiv-na-sumu-15-milarda-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062282-zvit-naftogazu-za-2019-rik-kobolev-kaze-so-kompania-dala-budzetu-16-nadhodzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062282-zvit-naftogazu-za-2019-rik-kobolev-kaze-so-kompania-dala-budzetu-16-nadhodzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062282-zvit-naftogazu-za-2019-rik-kobolev-kaze-so-kompania-dala-budzetu-16-nadhodzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062124-radi-proponuut-perezavantaziti-ukroboronprom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062124-radi-proponuut-perezavantaziti-ukroboronprom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062124-radi-proponuut-perezavantaziti-ukroboronprom.html


 

Аграрний фонд згортає програму з 

реалізації мінеральних добрив 

Аграрний фонд більше не планує займатися 

реалізацією мінеральних добрив.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Захист Джемілєва оскаржує продовження 

заочного арешту кримським ―судом‖ 

Захист лідера кримськотатарського народу 

Мустафи Джемілєва подав апеляційну скаргу 

до «Верховного суду Криму» з вимогою 

скасувати незаконне рішення «суду» нижчої 

інстанції про продовження його заочного 

арешту. 

 

 

Засудженого на 19 років кримського 

татарина утримують у підвалі СІЗО 

Таганрога - адвокат 

Кримському татарину Мусліму Алієву після 

відмови голосувати за поправки в російську 

конституцію посилили умови тримання в СІЗО 

Таганрога - тепер його тримають в 

підвальному приміщенні, куди не надходить 

повітря і світло.

 

 

―Суд‖ у Криму відхилив апеляцію на 

розшук Едема Бекірова 

Верховний суд Криму відхилив апеляцію 

адвоката Олексія Ладіна на постанову 

районного «суду» Сімферополя про 

оголошення в розшук колишнього політв'язня 

Едема Бекірова.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Смертельна ДТП під Києвом: водію 

Мercedes повідомили про підозру 

Правоохоронці повідомили про підозру водію, 

який скоїв ДТП із 4 загиблими під Києвом. 

 

 

Вбивство Гандзюк: суд залишив Мангера 

під вартою 

Київський апеляційний суд залишив під 

вартою голову Херсонської облради 

Владислава Мангера, підозрюваного у 

замовленні нападу на херсонську активістку 

Катерину Гандзюк.

 

 

Антоненку знову хочуть продовжити арешт 

– юрист 

Підозрюваному у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета ветерану АТО 

Андрію Антоненку («Ріффмастер») слідчі 

знову хочуть продовжити строк тримання під 

вартою. 

 

Суд відмовився відпустити Кузьменко з-під 

варти 

Печерський районний суд Києва відмовив у 

задоволенні клопотання щодо зміни 

запобіжного заходу підозрюваній у справі 

щодо вбивства журналіста Павла Шеремета 

лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.
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З Яни Дугарь зняли електронний браслет - 

адвокат 

Підозрюваній у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь 

пом’якшили запобіжний захід - з неї зняли 

електронний браслет. 

 

 

Суд продовжив арешт ексміністра Кожари 

до 25 серпня 

Шевченківський районний суд Києва 

продовжив запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою із можливістю застави у 

понад 14 млн грн колишньому 

 

 

Суд відкрив провадження за позовом 

керівника Укрспирту до Мінекономіки 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відкрив провадження у справі за позовом 

Сергія Блескуна до Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства 

України щодо визнання … 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Доопрацьований законопроєкт про медіа: 

більшість ―гострих кутів‖ згладили 

АНАЛІТИКА 

Реєстрація онлайн-ЗМІ – добровільна, контент 

ніхто не цензуруватиме, Нацрада зможе 

карати, лише довівши в суді факт порушення
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Житомирщина післяпожежна: чи будуть 

погорільці з житлом, а лісівники – з 

тепловізорами АНАЛІТИКА 

Кому освоювати виділені кошти і чим покрити 

збитки? Ось уже третій місяць, як на півночі 

Житомирщини ліквідували масштабні  лісові 

пожежі, проте їх наслідки, схоже, доведеться 

долати значно довше.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Wizz Air відновлює польоти з України до 

Еміратів 

Авіакомпанія Wizz Air з 1 жовтня планує 

відновити зупинені кілька років тому прямі 

рейси між Україною та Об'єднаними 

Арабськими Еміратами.

 

 

"Петрівка" ще постоїть: "Місію 

нездійсненну 7" не знімуть в Україні 

Фільм "Місія нездійсненна 7" не будуть 

знімати в Україні

 

 

АМКУ просить українських виробників не 

дурити споживача "грузинськими" 

коньяками 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

надав українським виробникам коньяків 

обов’язкові для розгляду рекомендації 

припинити поширення на 
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Івано-Франківщина: туристична мапа 

"Подорожуємо Україною" ІНФОГРАФІКА 

Пропонуємо найцікавіше у різних регіонах 

України. У випуску 19 - Івано-Франківськ, 

Верховина, Яворів, Шешори, Косів, 

Криворівня, Космач, Ворохта, …

 

Онлайн-фестиваль французьких комедій 

стартує в Україні 14 липня ВІДЕО 

Безкоштовний онлайн-фестиваль французьких 

комедій UKRSIBBANK film fest відбудеться з 

14 по 24 липня.

 

 

Повернену зі США картину Гудро 

представлять у Києві 14 липня 

У Києві 14 липня представлять повернену зі 

Сполучених Штатів Америки картину П’єра 

Луї Гудро “Коханці (Блудний син з повією)”.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3062040-ivanofrankivsina-turisticna-mapa-podorozuemo-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3062040-ivanofrankivsina-turisticna-mapa-podorozuemo-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3062040-ivanofrankivsina-turisticna-mapa-podorozuemo-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3062237-onlajnfestival-francuzkih-komedij-startue-v-ukraini-14-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3062237-onlajnfestival-francuzkih-komedij-startue-v-ukraini-14-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3062237-onlajnfestival-francuzkih-komedij-startue-v-ukraini-14-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3062269-povernenu-zi-ssa-kartinu-gudro-predstavlat-u-kievi-14-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3062269-povernenu-zi-ssa-kartinu-gudro-predstavlat-u-kievi-14-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3062269-povernenu-zi-ssa-kartinu-gudro-predstavlat-u-kievi-14-lipna.html

