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ТОП 

 

В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ 

компенсацію за збитий літак - ЗМІ 

Голова центральної страхової організації Ірану 

Голамреза Солеймані заявив, що Іран не 

виплачуватиме МАУ компенсацію за збитий у 

січні літак, оскільки авіалайнер був 

застрахований у європейських страхових 

компаніях.

 

 

Україна вкрай зацікавлена у демократичній 

стабільній Білорусі – Зеленський 

Україна вкрай зацікавлена в тому, щоб 

Білорусь була по-справжньому незалежною і 

демократичною країною з сильною 

економікою та стабільними суспільними 

відносинами.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078932-v-irani-zaavili-so-ne-platitimut-mau-kompensaciu-za-zbitij-litak-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078932-v-irani-zaavili-so-ne-platitimut-mau-kompensaciu-za-zbitij-litak-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078932-v-irani-zaavili-so-ne-platitimut-mau-kompensaciu-za-zbitij-litak-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078450-ukraina-vkraj-zacikavlena-u-demokraticnij-stabilnij-bilorusi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078450-ukraina-vkraj-zacikavlena-u-demokraticnij-stabilnij-bilorusi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078450-ukraina-vkraj-zacikavlena-u-demokraticnij-stabilnij-bilorusi-zelenskij.html


 

Без важкого озброєння і бойових втрат: 

Данілов розповів про перемир’я на Донбасі 

Режим припинення вогню на Донбасі 

дотримується, вже два тижні не 

спостерігається пострілів з важкого озброєння і 

бойових втрат.

 

 

МОЗ оновило перелік країн "червоної" та 

"зеленої" зон 

Міністерство охорони здоров'я оновило 

перелік країн "червоної" та "зеленої" зон.

 

 

Бізнес не має платити нові штрафи через 

клієнтів без масок – ЄБА 

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликає 

не запроваджувати нові штрафи для 

громадських закладів за недотримання їхніми 

відвідувачами маскового режиму.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

На кордоні з Білоруссю призупиняють 

спрощений перетин 

На українсько-білоруському кордоні о 22 

годині 10 серпня і до 30 серпня тимчасово 

призупиняється пропуск жителів 

прикордонних районів для збору дикоросів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3078672-bez-vazkogo-ozbroenna-i-bojovih-vtrat-danilov-rozpoviv-pro-peremira-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3078672-bez-vazkogo-ozbroenna-i-bojovih-vtrat-danilov-rozpoviv-pro-peremira-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3078672-bez-vazkogo-ozbroenna-i-bojovih-vtrat-danilov-rozpoviv-pro-peremira-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078812-moz-onovilo-perelik-krain-cervonoi-ta-zelenoi-zon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078812-moz-onovilo-perelik-krain-cervonoi-ta-zelenoi-zon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078812-moz-onovilo-perelik-krain-cervonoi-ta-zelenoi-zon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078946-biznes-ne-mae-platiti-novi-strafi-cerez-klientiv-bez-masok-eba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078946-biznes-ne-mae-platiti-novi-strafi-cerez-klientiv-bez-masok-eba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078946-biznes-ne-mae-platiti-novi-strafi-cerez-klientiv-bez-masok-eba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078781-na-kordoni-z-bilorussu-prizupinaut-sprosenij-peretin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078781-na-kordoni-z-bilorussu-prizupinaut-sprosenij-peretin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078781-na-kordoni-z-bilorussu-prizupinaut-sprosenij-peretin.html


 

Посольство США в Україні поновило 

надання студентських віз 

Посольство США в Україні відновило надання 

студентських віз, обмеження у видачі решти 

типів в’їзних віз наразі залишаються чинними.

 

 

Президентка Швейцарії досі вражена від 

поїздки на Донбас – надіслала листа 

Зеленському 

Президентка Швейцарської Конфедерації 

Симонетта Соммаруга надіслала листа подяки 

главі Української держави Володимиру 

Зеленському за підсумками поїздки на Донбас.

 

Зеленський утворив делегацію для 

перегляду угоди про вільну торгівлю з 

Македонією 

Президент Володимир Зеленський утворив 

делегацію для участі в переговорах з 

Республікою Північна Македонія щодо 

перегляду положень Угоди про вільну 

торгівлю в межах зміцнення двосторонніх 

відносин.

 

МЗС України і Саудівської Аравії в онлайн-

режимі поновлять політичні консультації 

Глави МЗС України і Саудівської Аравії 

Дмитро Кулеба і Файсал бін Фархан Аль Сауд 

домовилися відновити в онлайн-режимі 

політичні консультації між 

зовнішньополітичними відомствами обох 

країн. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078540-posolstvo-ssa-v-ukraini-ponovilo-nadanna-studentskih-viz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078540-posolstvo-ssa-v-ukraini-ponovilo-nadanna-studentskih-viz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078540-posolstvo-ssa-v-ukraini-ponovilo-nadanna-studentskih-viz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078934-prezidentka-svejcarii-dosi-vrazena-vid-poizdki-na-donbas-nadislala-lista-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078934-prezidentka-svejcarii-dosi-vrazena-vid-poizdki-na-donbas-nadislala-lista-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078934-prezidentka-svejcarii-dosi-vrazena-vid-poizdki-na-donbas-nadislala-lista-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078934-prezidentka-svejcarii-dosi-vrazena-vid-poizdki-na-donbas-nadislala-lista-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078942-zelenskij-utvoriv-delegaciu-dla-peregladu-ugodi-pro-vilnu-torgivlu-z-makedonieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078942-zelenskij-utvoriv-delegaciu-dla-peregladu-ugodi-pro-vilnu-torgivlu-z-makedonieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078942-zelenskij-utvoriv-delegaciu-dla-peregladu-ugodi-pro-vilnu-torgivlu-z-makedonieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078942-zelenskij-utvoriv-delegaciu-dla-peregladu-ugodi-pro-vilnu-torgivlu-z-makedonieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078765-mzs-ukraini-i-saudivskoi-aravii-v-onlajnrezimi-ponovlat-politicni-konsultacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078765-mzs-ukraini-i-saudivskoi-aravii-v-onlajnrezimi-ponovlat-politicni-konsultacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078765-mzs-ukraini-i-saudivskoi-aravii-v-onlajnrezimi-ponovlat-politicni-konsultacii.html


КОРОНАВІРУС 

 

Дев'ять областей не готові до послаблення 

карантину – МОЗ (СПИСОК) 

В Україні станом на 10 серпня дев'ять областей 

не відповідають необхідним критеріям для 

послаблення протиепідемічних заходів.

 

 

Шмигаль доручив збільшити кількість 

ПЛР-тестів до 30 тисяч щодня 

Кількість щоденних ПЛР-тестувань до 15 

вересня має збільшитися до 30 тисяч.

 

 

 

Летальність від COVID-19 в Україні 

становить 2,3% 

В Україні летальність від коронавірусної 

хвороби COVID-19 становить 2,3%.

 

 

 

В Україні госпіталізували 11 моряків з 

COVID-19, які прибули на грецькому судні 

В Україні госпіталізували 11 моряків із 

діагнозом COVID-19, які прибули на судні з 

прапором Греції в порт "Південний" на 

Одещині.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078476-devat-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078476-devat-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078476-devat-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078656-smigal-doruciv-zbilsiti-kilkist-plrtestiv-do-30-tisac-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078656-smigal-doruciv-zbilsiti-kilkist-plrtestiv-do-30-tisac-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078656-smigal-doruciv-zbilsiti-kilkist-plrtestiv-do-30-tisac-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078560-letalnist-vid-covid19-v-ukraini-stanovit-23.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078560-letalnist-vid-covid19-v-ukraini-stanovit-23.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078560-letalnist-vid-covid19-v-ukraini-stanovit-23.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078496-v-ukraini-gospitalizuvali-11-morakiv-z-covid19-aki-pribuli-na-greckomu-sudni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078496-v-ukraini-gospitalizuvali-11-morakiv-z-covid19-aki-pribuli-na-greckomu-sudni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078496-v-ukraini-gospitalizuvali-11-morakiv-z-covid19-aki-pribuli-na-greckomu-sudni.html


 

Програми для відстеження хворих на 

COVID-19: чи є від них користь? 

Канада запустила офіційний мобільний 

додаток, який стежить за інфікованими

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський представив нового керівника 

Головного управління розвідки 

Президент Володимир Зеленський представив 

колективу Головного управління розвідки 

Міністерства оборони новопризначеного 

начальника ГУР Кирила Буданова.

 

 

Офшори Коломойського: під ОП і двома 

посольствами вимагали його видачі США 

Громадська спільнота «Конституційно-

правовий конгрес» у понеділок провела низку 

акцій із закликом перевірити дані від Мін'юсту 

США щодо відмивання українським 

бізнесменом Ігорем Коломойським коштів з 

ПриватБанку. 

 

 

 

ЗСУ до кінця року перейде на нові знаки 

розрізнення – роз’яснення Міноборони 

Збройні сили України до кінця 2020 року 

мають перейти на нові знаки розрізнення 

військовослужбовців.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3077315-programi-dla-vidstezenna-hvorih-na-covid19-ci-e-vid-nih-korist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3077315-programi-dla-vidstezenna-hvorih-na-covid19-ci-e-vid-nih-korist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3077315-programi-dla-vidstezenna-hvorih-na-covid19-ci-e-vid-nih-korist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078630-zelenskij-predstaviv-novogo-kerivnika-golovnogo-upravlinna-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078630-zelenskij-predstaviv-novogo-kerivnika-golovnogo-upravlinna-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078630-zelenskij-predstaviv-novogo-kerivnika-golovnogo-upravlinna-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078834-ofsori-kolomojskogo-pid-op-i-dvoma-posolstvami-vimagali-jogo-vidaci-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078834-ofsori-kolomojskogo-pid-op-i-dvoma-posolstvami-vimagali-jogo-vidaci-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078834-ofsori-kolomojskogo-pid-op-i-dvoma-posolstvami-vimagali-jogo-vidaci-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3078647-zsu-do-kinca-roku-perejde-na-novi-znaki-rozriznenna-rozasnenna-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3078647-zsu-do-kinca-roku-perejde-na-novi-znaki-rozriznenna-rozasnenna-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3078647-zsu-do-kinca-roku-perejde-na-novi-znaki-rozriznenna-rozasnenna-minoboroni.html


 

Жителі ОРДЛО помиляються, сподіваючись 

на перспективу в Росії – Кравчук 

Люди, які живуть на території окупованого 

Донбасу, не бачать своєї перспективи, не 

бачать свого майбутнього, тож треба діяти так, 

щоб вони повірили українській владі.

 

 

Міжфракційне депутатське об'єднання 

закликає Раду не визнавати вибори у 

Білорусі — депутат 

Представники міжфракційного депутатського 

об'єднання у Верховній Раді "За демократичну 

Білорусь" мають намір зареєструвати у 

Верховній Раді проєкт  

ЕКОНОМІКА 

 

До кінця тижня гривня наблизиться до 

позначки в 27,4 – аналітики 

Готівкова гривня до кінця другого тижня 

серпня наблизиться до позначок у 27,15 

грн/дол. під час продажу і 27,40 грн/дол. під 

час купівлі.

 

 

Малюська сказав, у скільки обходиться 

державі "законсервована" в’язниця 

На утримання однієї "законсервованої" 

в’язниці, яка не використовується за 

призначенням, щороку витрачається понад 10 

мільйонів гривень.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078555-ziteli-ordlo-pomilautsa-spodivaucis-na-perspektivu-v-rosii-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078555-ziteli-ordlo-pomilautsa-spodivaucis-na-perspektivu-v-rosii-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078555-ziteli-ordlo-pomilautsa-spodivaucis-na-perspektivu-v-rosii-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078621-mizfrakcijne-deputatske-obednanna-zaklikae-radu-ne-viznavati-vibori-u-bilorusi-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078621-mizfrakcijne-deputatske-obednanna-zaklikae-radu-ne-viznavati-vibori-u-bilorusi-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078621-mizfrakcijne-deputatske-obednanna-zaklikae-radu-ne-viznavati-vibori-u-bilorusi-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3078621-mizfrakcijne-deputatske-obednanna-zaklikae-radu-ne-viznavati-vibori-u-bilorusi-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078742-do-kinca-tizna-grivna-nablizitsa-do-poznacki-v-274-analitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078742-do-kinca-tizna-grivna-nablizitsa-do-poznacki-v-274-analitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078742-do-kinca-tizna-grivna-nablizitsa-do-poznacki-v-274-analitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078822-maluska-skazav-u-skilki-obhoditsa-derzavi-zakonservovana-vaznica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078822-maluska-skazav-u-skilki-obhoditsa-derzavi-zakonservovana-vaznica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3078822-maluska-skazav-u-skilki-obhoditsa-derzavi-zakonservovana-vaznica.html


 

Україна у липні збільшила транзит нафти в 

Європу на 27% 

Транзит нафти через територію України 

трубопровідним транспортом в країни Європи 

у липні 2020 року зріс порівняно з аналогічним 

періодом минулого року на 27,1% – до 1,3 млн 

тонн.

 

 

Нафтогаз назвав ціну для населення у 

тарифному плані "Річний" 

У середині серпня 2020 року газопостачальна 

компанія "Нафтогаз України" запропонує 

населенню тариф "Річний" із фіксованою 

ціною 4,73 грн/кубометр (із ПДВ, без вартості 

доставки).

 

 

У липні споживчі ціни зменшилися на 0,6% 

— Держстат 

У липні 2020 року споживчі ціни в Україні 

зменшилися на 0,6% порівняно із попереднім 

місяцем.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

РФ прагне перешкодити реінтеграції в 

Україні дітей з окупованих територій – 

Ташева 

Росія прагне перешкодити реінтеграції в 

Україні дітей з окупованих територій Донбасу і 

Криму.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078747-ukraina-u-lipni-zbilsila-tranzit-nafti-v-evropu-na-27.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078747-ukraina-u-lipni-zbilsila-tranzit-nafti-v-evropu-na-27.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078747-ukraina-u-lipni-zbilsila-tranzit-nafti-v-evropu-na-27.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078785-naftogaz-opriludniv-tarifni-plani-z-prodazu-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078785-naftogaz-opriludniv-tarifni-plani-z-prodazu-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078785-naftogaz-opriludniv-tarifni-plani-z-prodazu-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078856-u-lipni-spozivci-cini-zmensilisa-na-06-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3078856-u-lipni-spozivci-cini-zmensilisa-na-06-derzstat.html
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СКУ закликає світ засудити порушення 

прав людини в окупованому Криму 

Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликає 

світ засудити порушення прав людини в 

окупованому Росією українському Криму. 

 

 

Омбудсмен закликає Олену Зеленську взяти 

під патронат родини бранців Кремля 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова закликала першу леді 

Олену Зеленську взяти під свій патронат 

родини політичних в'язнів Кремля.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ВРП назвала умову підтримання 

законопроєкту про подолання "кадрового 

голоду" в судах 

Вища рада правосуддя розглянула 

законопроєкт № 3691, який має на меті 

подолання "кадрового голоду" в судах завдяки 

спрощеній процедурі призначення суддів, і в 

цілому підтримала його - але за умови 

доопрацювання.

 

 

АМКУ не має законних підстав відмовляти 

в дозволі на концентрацію акцій "Мотор 

Cічі" - DCH 

Антимонопольний комітет не має ніяких 

законних підстав відмовляти в дозволі на 

концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч" ані 

китайським інвесторам підприємства, ані групі 

DCH. 
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Російські спецслужби погрозами 

намагалися завербувати львів’янку - СБУ 

На Львівщині контррозвідка Служби безпеки 

України зафіксувала факт вербування нашої 

співвітчизниці представниками спецслужб РФ. 

 

 

Під посольством Білорусі у Києві затримали 

кілька людей 

Під час акції під посольством Білорусі у Києві 

сталися сутички між учасниками та поліцією, 

правоохоронці затримали кількох людей.

 

 

COVID-скандал у Харкові: директора 

Департаменту охорони здоров'я таки 

звільнили 

Директора департаменту охорони здоров’я 

Харківської ОДА Вадима Іваннікова, до 

роботи якого ще навесні були претензії, 

звільнили з посади за угодою сторін.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Футбольна «революція» в провінції 

АНАЛІТИКА 

У передмісті Львова будується академія, де 

вчитимуть на футболіста та освічену людину. 
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Чому китайські фармацевти розводять в 

українському степу сайгаків АНАЛІТИКА 

Не вітряки треба будувати на залишках степів, 

а сайгаків розводити, - вважає директор 

заповідника «Асканія-Нова»

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Албанія, Болгарія та Чорногорія 

залишаються для України в "червоній" зоні 

Станом на 7 серпня в оновленому списку країн 

"червоної" зони Міністерства охорони здоров'я 

України залишаються Албанія, Болгарія та 

Чорногорія. 

 

Джаред Лето зіграє художника українського 

походження Енді Воргола 

Американський музикант та актор Джаред 

Лето зіграє легендарного художника 

українського походження Енді Воргола. 

 

Унікальний гастрономічний музей 

відкриють у Рахові 

Наприкінці серпня у Рахові презентують 

перший в Україні Музей гуцульської бриндзі, 

який популяризуватиме цей різновид сиру й 

саму Рахівщину. 
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В аеропорту "Бориспіль" відкрили 

виставку "Сила підпису" 

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" 

відкрили виставку "Сила підпису", яка 

складається з чотирьох тематичних зон у 

терміналі D, де представлені найважливіші 

документи в історії людства та долі їх 

підписантів.

 

 

На Закарпатті втілюють проєкт, щоб 

спростувати негативні стереотипи про 

регіон 

З червня на Закарпатті реалізують 

комунікаційний проєкт про найзахіднішу 

область України під назвою «Re:Open 

Zakarpattia».

 

 

У столичному парку Шевченка "крутять" 

нові українські фільми 

У Києві в парку імені Тараса Шевченка до 15 

вересня триватиме «Кіновернісаж просто 

неба», де показуватимуть найкращі українські 

фільми останніх років.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3078901-v-aeroportu-borispil-vidkrili-vistavku-sila-pidpisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3078901-v-aeroportu-borispil-vidkrili-vistavku-sila-pidpisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3078901-v-aeroportu-borispil-vidkrili-vistavku-sila-pidpisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078737-na-zakarpatti-vtiluut-proekt-sob-sprostuvati-negativni-stereotipi-pro-region.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078737-na-zakarpatti-vtiluut-proekt-sob-sprostuvati-negativni-stereotipi-pro-region.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078737-na-zakarpatti-vtiluut-proekt-sob-sprostuvati-negativni-stereotipi-pro-region.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3078737-na-zakarpatti-vtiluut-proekt-sob-sprostuvati-negativni-stereotipi-pro-region.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3078580-u-stolicnomu-parku-sevcenka-krutat-novi-ukrainski-filmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3078580-u-stolicnomu-parku-sevcenka-krutat-novi-ukrainski-filmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3078580-u-stolicnomu-parku-sevcenka-krutat-novi-ukrainski-filmi.html

