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ТОП 

 

Берлін намагатиметься не допустити 

«газового тиску» Кремля на Україну – Маас 

Німецька сторона робитиме все можливе, в 

тому числі, разом з американськими 

партнерами, аби гарантувати Україні 

продовження транзиту

 

 

Зеленський зустрівся з головою ОБСЄ: про 

що говорили ФОТ О 

Президент Володимир Зеленський та голова 

ОБСЄ Анн Лінде обговорили безпекову 

ситуацію на сході та біля кордонів України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264942-berlin-namagatimetsa-ne-dopustiti-gazovogo-tisku-kremla-na-ukrainu-maas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264942-berlin-namagatimetsa-ne-dopustiti-gazovogo-tisku-kremla-na-ukrainu-maas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265280-zelenskij-zustrivsa-z-golovou-obse-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265280-zelenskij-zustrivsa-z-golovou-obse-pro-so-govorili.html


 

Данілов: Якщо залишатиметься олігархічна 

економіка і корупція, ми ніколи не увійдемо 

в НАТО 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

України Олексій Данілов наголошує, що 

деолігархізація є ключовим елементом на 

шляху до євроатлантичної інтеграції України.

 

 

Окупанти привласнили у Криму десяту 

частину культурних пам'яток України - 

правозахисники 

Окупувавши український Крим, Росія 

привласнила більш ніж десяту частину об'єктів 

культурної спадщини, зареєстрованих в усій 

Україні.

 

 

Штам коронавірусу Delta може «накрити» 

Україну зі сходу - науковці 

Варіант COVID-19 «Дельта», вперше 

виявлений в Індії, може розпочати поширення 

в Україні зі східних регіонів.

 

 

Ізраїль відкрив свої кордони для українців 

Посольство України в Ізраїлі пояснило, за яких 

умов українці вже можуть відвідувати країну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264986-danilov-akso-zalisatimetsa-oligarhicna-ekonomika-i-korupcia-mi-nikoli-ne-uvijdemo-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264986-danilov-akso-zalisatimetsa-oligarhicna-ekonomika-i-korupcia-mi-nikoli-ne-uvijdemo-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264986-danilov-akso-zalisatimetsa-oligarhicna-ekonomika-i-korupcia-mi-nikoli-ne-uvijdemo-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264986-danilov-akso-zalisatimetsa-oligarhicna-ekonomika-i-korupcia-mi-nikoli-ne-uvijdemo-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3265145-okupanti-privlasnili-u-krimu-desatu-castinu-kulturnih-pamatok-ukraini-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3265145-okupanti-privlasnili-u-krimu-desatu-castinu-kulturnih-pamatok-ukraini-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3265145-okupanti-privlasnili-u-krimu-desatu-castinu-kulturnih-pamatok-ukraini-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3265145-okupanti-privlasnili-u-krimu-desatu-castinu-kulturnih-pamatok-ukraini-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3265210-stam-koronavirusu-delta-moze-nakriti-ukrainu-zi-shodu-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3265210-stam-koronavirusu-delta-moze-nakriti-ukrainu-zi-shodu-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3265196-izrail-vidkriv-svoi-kordoni-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3265196-izrail-vidkriv-svoi-kordoni-dla-ukrainciv.html


 

Букмекери дали прогноз на матч Євро-2020 

Україна - Північна Македонія 

17 червня національна збірна України з 
футболу проведе зустріч другого туру 

групового раунду Євро-2020 проти команди 

Північної Македонії.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба не бачить ризиків для України від 

зустрічі Байдена і Путіна 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не 
бачить ризику укладення на зустрічі 

президентів США і Росії Джо Байдена і 

Володимира Путіна якихось домовленостей за 

спиною України. 

 

 

Сейм Польщі закликав зупинити Nord 

Stream 2 і висловив підтримку Україні 

Польща закликає уряди країн ЄС та НАТО, 

особливо німецьку владу, здійснити негайні 
кроки щодо припинення будівництва 

газопроводу Nord Stream 2, демонструючи в 

цьому питанні солідарність з Україною. 

 

Таран прокоментував заяву саміту НАТО 

щодо України 

Україна готова до швидшої інтеграції в 

безпекову архітектуру НАТО, заявив міністр 

оборони України Андрій Таран, коментуючи 
підсумкове комюніке саміту 

Північноатлантичного Альянсу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3264251-bukmekeri-dali-prognoz-na-matc-evro2020-ukraina-pivnicna-makedonia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3264251-bukmekeri-dali-prognoz-na-matc-evro2020-ukraina-pivnicna-makedonia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265086-kuleba-ne-bacit-rizikiv-dla-ukraini-vid-zustrici-bajdena-i-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265086-kuleba-ne-bacit-rizikiv-dla-ukraini-vid-zustrici-bajdena-i-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265270-sejm-polsi-zaklikav-zupiniti-nord-stream-2-i-visloviv-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265270-sejm-polsi-zaklikav-zupiniti-nord-stream-2-i-visloviv-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264737-taran-prokomentuvav-zaavu-samitu-nato-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264737-taran-prokomentuvav-zaavu-samitu-nato-sodo-ukraini.html


 

Україна не зверталася до Венеційської 

комісії з приводу законопроєкту про 

олігархів 

Україна не зверталася до Венеційської комісії 

щодо законопроєкту про деолігархізацію, бо 

«довелось би чекати приблизно пів року на 

висновок». 

 

Папа Римський призначив свого 

представника в Україні 

Новим Апостольським Нунцієм в Україні став 

дотеперішній Радник Нунціатури монсеньйор 

Вісвалдас Кулбокас.

 

Мезенцеву обрали віцепрезиденткою 

політичної групи «народників» у ПАРЄ 

Голову Постійної делегації Верховної Ради 

України у ПАРЄ Марію Мезенцеву обрали 

віцепрезиденткою політичної групи 
Європейської народної партії (ЄНП) в 

Асамблеї.

 

 

Рада підтримала вихід України ще з двох 

угод СНД 

Верховна Рада ухвалила закони щодо виходу 
України зі ще двох угод країн — учасниць 

Співдружності Незалежних Держав.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264795-ukraina-ne-zvertalasa-do-venecijskoi-komisii-z-privodu-zakonoproektu-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264795-ukraina-ne-zvertalasa-do-venecijskoi-komisii-z-privodu-zakonoproektu-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264795-ukraina-ne-zvertalasa-do-venecijskoi-komisii-z-privodu-zakonoproektu-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264795-ukraina-ne-zvertalasa-do-venecijskoi-komisii-z-privodu-zakonoproektu-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3264990-papa-rimskij-priznaciv-svogo-predstavnika-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3264990-papa-rimskij-priznaciv-svogo-predstavnika-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265239-mezencevu-obrali-viceprezidentkou-politicnoi-grupi-narodnikiv-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265239-mezencevu-obrali-viceprezidentkou-politicnoi-grupi-narodnikiv-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264898-rada-pidtrimala-vihid-ukraini-se-z-dvoh-ugod-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264898-rada-pidtrimala-vihid-ukraini-se-z-dvoh-ugod-snd.html


 

Повітряне сполучення з Молдовою 

лібералізують - Рада ратифікувала угоду 

Верховна Рада ухвалила закон "Про 
ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 

України та урядом Республіки Молдова про 

повітряне сполучення" (№0097).

 

КОРОНАВІРУС 

 

Україна в «зеленій» зоні - у нормі COVID-

показники в усіх регіонах Т АБЛИЦЯ  

В Україні всі області та Київ станом на 15 

червня перебувають на зеленому рівні 

епідемічної небезпеки. 

 

Коктейль з антитіл від AstraZeneca 

виявився малоефективним ДОСЛІДЖЕННЯ  

Шведсько-британська компанія AstraZeneca 

заявила, що "коктейль з антитіл" AZD7442 
виявився не таким ефективним, як очікувалося, 

і здатний запобігти появі симптомів 

захворювання COVID-19 лише в 33% випадків.

 

У КМДА спростовують, що освітян 

вакцинують препаратом від дифтерії 

замість Pfizer 

Інформація щодо щеплення проти 

коронавірусу викладачів деяких вишів нібито 
іншим препаратами, а не вакциною від 

виробника Pfizer, яка була поширена через 

соціальні мережі, – не підтвердилася. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3265006-povitrane-spolucenna-z-moldovou-liberalizuut-rada-ratifikuvala-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3265006-povitrane-spolucenna-z-moldovou-liberalizuut-rada-ratifikuvala-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3264753-ukraina-v-zelenij-zoni-v-normi-covidpokazniki-v-usih-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3264753-ukraina-v-zelenij-zoni-v-normi-covidpokazniki-v-usih-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3265070-koktejl-z-antitil-vid-astrazeneca-viavivsa-maloefektivnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3265070-koktejl-z-antitil-vid-astrazeneca-viavivsa-maloefektivnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3265286-u-kmda-sprostovuut-so-osvitan-vakcinuut-preparatom-vid-difterii-zamist-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3265286-u-kmda-sprostovuut-so-osvitan-vakcinuut-preparatom-vid-difterii-zamist-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3265286-u-kmda-sprostovuut-so-osvitan-vakcinuut-preparatom-vid-difterii-zamist-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3265286-u-kmda-sprostovuut-so-osvitan-vakcinuut-preparatom-vid-difterii-zamist-pfizer.html


 

Штам Delta викликає вдвічі більше 

госпіталізацій ДОСЛІДЖЕННЯ  

Delta-варіант COVID-19 удвічі частіше 
викликає необхідність госпіталізації, ніж 

раніше поширені у Великій Британії штами 

коронавірусу.

 

УКРАЇНА 

 

Рада ухвалила закон про податкову 

амністію ФОТ О 

Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає 
амністію капіталів, тобто одноразове 

декларування активів фізосіб для легалізації 

своїх статків.

 

 

Зеленський реформував інститут своїх 

уповноважених – з’явились нові радники 

З метою розширення гуманітарних аспектів 

діяльності інституту уповноважених 

Президента України ухвалено рішення про 

трансформацію роботи за відповідними 
напрямами та розширення функціональних 

можливостей наявних посад.

 

 

«Марш-кидок» та олігархи: у Венедіктової 

«піднімають» усі закриті кримінальні 

справи 

Офіс генпрокурора переглядає всі важливі 

закриті кримінальні справи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3265112-stam-delta-viklikae-vdvici-bilse-gospitalizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3265112-stam-delta-viklikae-vdvici-bilse-gospitalizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3264861-rada-uhvalila-zakon-pro-podatkovu-amnistiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3264861-rada-uhvalila-zakon-pro-podatkovu-amnistiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265256-zelenskij-reformuvav-institut-svoih-upovnovazenih-zavilis-novi-radniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265256-zelenskij-reformuvav-institut-svoih-upovnovazenih-zavilis-novi-radniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265173-marskidok-ta-oligarhi-u-venediktovoi-pidnimaut-usi-zakriti-kriminalni-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265173-marskidok-ta-oligarhi-u-venediktovoi-pidnimaut-usi-zakriti-kriminalni-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265173-marskidok-ta-oligarhi-u-venediktovoi-pidnimaut-usi-zakriti-kriminalni-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3265173-marskidok-ta-oligarhi-u-venediktovoi-pidnimaut-usi-zakriti-kriminalni-spravi.html


 

Кремінь звернувся до Голови ВР щодо 

неприпустимості маніпуляцій з мовним 

законодавством 

Уповноважений із захисту державної мови 

Тарас Кремінь звернувся до Голови Верховної 

Ради Дмитра Разумкова щодо неприпустимості 

прихованих маніпуляцій з мовним 

законодавством.

 

 

Вірастюк склав присягу в Раді ФОТ О 

Василь Вірастюк, обраний на проміжних 

виборах до Верховної Ради від партії «Слуга 
народу», склав присягу народного депутата на 

засіданні парламенту 15 червня.

 

 

Зеленський ветував закон про тюрму за 

брехню в деклараціях 

Президент Володимир Зеленський повернув до 

Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон 

про посилення відповідальності за 
декларування недостовірної інформації та 

неподання декларації суб'єктом декларування 

через зміну підходів до декларування.

 

 

«Майданчик Януковича» у Каневі 

перетворився на Центр авіації поліції 

Новостворений Центр авіаційного 

забезпечення Нацполіції розташований на 

вертодромі «Гелікоптерного майданчика 
Канів» на площі 8,6 га - того майданчика, який 

був побудований за часів президентства 

Віктора Януковича.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264944-kremin-zvernuvsa-do-golovi-vr-sodo-nepripustimosti-manipulacij-z-movnim-zakonodavstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264944-kremin-zvernuvsa-do-golovi-vr-sodo-nepripustimosti-manipulacij-z-movnim-zakonodavstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264944-kremin-zvernuvsa-do-golovi-vr-sodo-nepripustimosti-manipulacij-z-movnim-zakonodavstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264944-kremin-zvernuvsa-do-golovi-vr-sodo-nepripustimosti-manipulacij-z-movnim-zakonodavstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264791-virastuk-sklav-prisagu-v-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264791-virastuk-sklav-prisagu-v-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264780-zelenskij-vetuvav-zakon-pro-turmu-za-brehnu-v-deklaraciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264780-zelenskij-vetuvav-zakon-pro-turmu-za-brehnu-v-deklaraciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3265168-majdancik-anukovica-u-kanevi-peretvorivsa-na-centr-aviacii-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3265168-majdancik-anukovica-u-kanevi-peretvorivsa-na-centr-aviacii-policii.html


ЕКОНОМІКА 

 

Таран на виставці «Зброя та безпека-2021»: 

Все приміряємо до стандартів НАТО ФОТО 

Прагнемо вступити до НАТО, тому все, що 
нам пропонують виробники, приміряємо до 

стандартів Альянсу, заявив міністр оборони 

України Андрій Таран. 

 

Сім фінустанов добровільно відмовилися від 

ліцензій - НБУ 

Національний банк України відкликав ліцензії 
на надання фінансових послуг у семи 

фінансових установ на підставі поданих ними 

заяв.  

 

Малюська каже, що нових олігархів не буде, 

бо нинішні - «дітище диких 90-х» 

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що 

упродовж 10 років дії закону про 
деолігархізацію не тільки ослабне вплив 

олігархів на політику та медіа, але й зросте 

інституційна спроможність регуляторів. 

 

Українці з 1 липня зможуть бути 

власниками землі, сюрпризів не буде — 

Зеленський 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

українці у рамках реалізації земельної реформи 
з 1 липня отримають можливість бути 

власниками землі і ніяких несподіванок у 

цьому контексті не буде.
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Укртранснафта вперше транспортує 

алжирську нафту 

АТ «Укртранснафта» збільшила корзину сортів 
нафти, що транспортувалися 

нафтотранспортною системою України, до 

семи.  

 

Україна збільшила на 42% вилов риби в 

Азовському морі ІНФОГ РАФІКА  

Протягом січня-травня 2021 року промисловий 

вилов риби та інших водних біоресурсів в 
Азовському морі збільшився на 42% порівняно 

з аналогічним періодом минулого року. 

 

Трансформація продовольчих систем – 

український контекст  

Продовольчий потенціал України вартий того, 

щоб стати ключовим у світовому масштабі. 

Але що потрібно для цього зробити?

 

 

На боротьбу з COVID-19 цьогоріч уже 

спрямували 19,5 мільярда – Мінфін 
ІНФОГ РАФІКА  

В Україні за 5 місяців цього року на боротьбу з 

COVID-19 здійснено бюджетних видатків на 

19,5 млрд грн.
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Україна – у десятці країн, в яких найбільше 

заробили торік на біткоїні 

Україна увійшла в топ-10 країн з найбільшим 

заробітком на біткоїні у 2020 році.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Фукуяма долучиться до кампанії МЗС на 

захист журналістів, ув’язнених окупантами 

у Криму 

Американський філософ, політичний 

економіст і публіцист, професор 

Стенфордського університету Френсіс 
Фукуяма долучиться до кампанії МЗС із 

публічного менторства на захист ув’язнених 

Росією громадянських журналістів Криму.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Вітренко піде до суду через вимогу НАЗК 

скасувати його призначення 

Припис Національного агентства з питань 

запобігання корупції (НАЗК) стосовно 
порушень при призначенні голови правління 

НАК «Нафтогаз України» 

 

Тупицький і Касмінін підключилися до 

роботи КСУ дистанційно 

Судді Конституційного суду Олександр 

Тупицький і Олександр Касмінін, яких 

Президент звільнив своїм указом, у вівторок, 
15 червня, беруть участь у засіданні суду 

дистанційно.
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Розстріл Майдану: суд про заочне слідство 

для Януковича вивчав письмові докази 

черський районний суд Києва у рамках 
розгляду клопотання про надання дозволу на 

здійснення заочного слідства у справі щодо 

організації розстрілів

 

 

Корупція в «Борисполі»: справа 

екскерівника аеропорту дійшла до суду 

Національне антикорупційне бюро і 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

скерували до суду справу за обвинуваченням 

екскерівника 

 

Фіскальна служба викрила махінації з ПДВ 

на 53 мільйони 

Співробітники податкової міліції Головного 

управління ДФС у Київській області спільно з 
працівниками Головного управління ДФС у 

Києві та за процесуального керівництва Офісу 

генерального прокурора викрили групу осіб в 

махінаціях з ПДВ.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Коли, якщо не зараз, обігрувати збірну 

Голландії - Євген Левченко, експерт з 

голландського футболу, колишній гравець 
ІНТЕРВ'Ю 

Колишній футболіст голландських клубів 
«Вітесс», «Гронінген» і «Спарта», колишній 
гравець збірної України, голова профсоюзу 
футболістів Нідерландів та експерт 
телеканалів «Футбол» оцінив …
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«Ечалє сальсіта!» по-українськи: коли 

танцюють всі 

У Херсоні в гарну погоду можна побачити 
містян, що танцюють сальсу та бачату просто 

неба

 

 

Нижнє Селище: громада з французьким 

акцентом та запахом швейцарського сиру 

Закарпатське село, де знають, що таке якість у 

всьому: від дрібниць до глобального

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українці б’ють допандемійні рекорди з 

відвідування Анталії 

Рівень пасажиропотоку до аеропорту Анталії з 

України на початку червня наполовину вище, 

ніж за аналогічний період до пандемії, у 2019 

році. 

 

Матч Україна - Північна Македонія 

розсудить аргентинець Рапалліні 

Союз європейських футбольних асоціацій 

(УЄФА) назвав суддівську бригаду, яка 

працюватиме на матчі чемпіонату Європи-2020 

між збірними України та Північної Македонії. 
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Небезпека на пляжі: які хвороби можна 

підхопити. Інфографіка 

астав час відпусток і багато хто з нас поїде на 
відпочинок до моря або просто буде 

відпочивати на березі річки. Відпочиваючи на 

пляжі можна не лише насолодитися бажаною 

відпусткою, але і завдати шкоди своєму 

здоров’ю.

 

 

Стрічка Лозниці – серед найкращих фільмів 

року за версією The Guardian 

Видання The Guardian опублікувало перелік 
найкращих фільмів року, серед яких стрічка 

українського режисера Сергія Лозниці 

"Державний похорон".

 

 

У тур Україною вирушила унікальна фура-

трансформер «Кібертрак» 

Проект поєднує емоції кіберспорту та Євро-

2020.

 

 

У Києві презентували надсучасний бойовий 

дрон, який не має аналогів у світі ФОТ О, 

ВІДЕО 

Новий український військовий безпілотник 

ACE ONE презентували на Міжнародній 

спеціалізованій виставці "Зброя та безпека – 

2021" у Києві.
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Фільм «Кохання» отримав дві нагороди на 

кінофестивалі ZUBROFFKA у Польщі 

Анімаційний фільм «Кохання» Микити 
Лиськова вже два роки успішно продовжує 

свою фестивальну подорож, збираючи 

нагороди.

 

 

Морська вода біля пляжів Одеси 

непридатна для купання – міськрада 

Через зливові дощі, що випали протягом 
останніх днів в Одесі, та скиди поверхневих 

вод у прибережну зону Чорного моря, ГУ 

Держпродспоживслужби в Одеській області 
рекомендує тимчасово утриматися від купання 

на місцевих пляжах до особливого 

розпорядження.

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3264874-film-kohanna-otrimav-dvi-nagorodi-na-kinofestivali-zubroffka-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3264874-film-kohanna-otrimav-dvi-nagorodi-na-kinofestivali-zubroffka-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3264934-morska-voda-bila-plaziv-odesi-nepridatna-dla-kupanna-miskrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3264934-morska-voda-bila-plaziv-odesi-nepridatna-dla-kupanna-miskrada.html

