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ТОП 

 

Зеленський тримає на контролі 

розслідування смерті Шишова – 

прессекретар 

Президент Володимир Зеленський тримає на 

контролі розслідування смерті громадянина 

Білорусі, голови громадської організації 

"Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, 

якого знайшли повішеним у парку у Києві.

 

 

Слідчі перевіряють дві версії смерті 

Шишова 

Слідчі перевіряють дві версії смерті 

громадянина Білорусі Віталія Шишова, якого 

знайшли повішеним 3 серпня, йдеться про 

самогубство або вбивство.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291572-zelenskij-trimae-na-kontroli-rozsliduvanna-smerti-sisova-pressekretar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291572-zelenskij-trimae-na-kontroli-rozsliduvanna-smerti-sisova-pressekretar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291572-zelenskij-trimae-na-kontroli-rozsliduvanna-smerti-sisova-pressekretar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291572-zelenskij-trimae-na-kontroli-rozsliduvanna-smerti-sisova-pressekretar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291387-slidci-pereviraut-dvi-versii-smerti-sisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291387-slidci-pereviraut-dvi-versii-smerti-sisova.html


 

Проти Nord Stream 2 виступили глави 

парламентських комітетів дев’яти країн 

Глави міжнародних комітетів дев’яти 

парламентів, серед яких США, Британія, 

країни ЄС та України, опублікували спільну 

заяву, в якій виступили проти газороводу з РФ 

до Німеччини «Північний потік-2».

 

Крим ніколи не буде російською територією 

- Зеленський 

Крим ніколи не буде російською територією, 

тому що це українська земля, а не окупантів.

 

Кошти від МВФ у сумі $2,7 мільярда 

надійдуть до Нацбанку 

Кошти від загального розподілу МВФ 

спеціальних прав запозичення (СПЗ) у розмірі 

2,7 млрд дол. надійдуть на рахунок 

Національного банку, а куди їх направити, 

вирішуватиме Міністерство фінансів. 

 

В ОП пояснили, які можливості дає закон 

про роботу Вищої ради правосуддя 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав ініційований ним закон про порядок 

обрання та призначення на посади членів 

Вищої ради правосуддя та діяльності її 

дисциплінарних інспекторів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291163-proti-nord-stream-2-vistupili-glavi-parlamentskih-komitetiv-devati-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291163-proti-nord-stream-2-vistupili-glavi-parlamentskih-komitetiv-devati-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3291234-krim-nikoli-ne-bude-rosijskou-teritorieu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3291234-krim-nikoli-ne-bude-rosijskou-teritorieu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291249-kosti-vid-mvf-u-sumi-27-milarda-nadijdut-do-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291249-kosti-vid-mvf-u-sumi-27-milarda-nadijdut-do-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291615-v-op-poasnili-aki-mozlivosti-dae-zakon-pro-robotu-visoi-radi-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291615-v-op-poasnili-aki-mozlivosti-dae-zakon-pro-robotu-visoi-radi-pravosudda.html


 

Правила перетину адмінмежі з Кримом 

змінюються з 5 серпня 

З 5 серпня правила перетину контрольних 

пунктів в’їзду-виїзду, розташованих в тому 

числі на адмінкордоні між окупованим Кримом 

і Херсонською областю, змінюються в зв'язку з 

карантином.

 

 

Токіо-2020. День 11. «Бронза» Черкасової, 

Насібов і Беленюк у фіналі 

В Токіо 3 серпня розіграють 24 комплекти 

нагород ХХХІI літніх Олімпійських Ігор.

 

Будівлі «Квіти України» надали охоронний 

статус 

Навчально-методичний павільйон «Квіти 

України» отримав статус щойно виявленого 

об'єкта культурної спадщини.

 

РЕЗОНАНС 

 

За Шишовим велося стеження - 

Білоруський дім в Україні 

Білоруський дім в Україні заявляє, що за 

главою організації Віталієм Шишовим велося 

стеження.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3291605-pravila-peretinu-adminmezi-z-krimom-zminuutsa-z-5-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3291605-pravila-peretinu-adminmezi-z-krimom-zminuutsa-z-5-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3290938-tokio2020-den-11-ci-dostribne-behromancuk-do-medali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3290938-tokio2020-den-11-ci-dostribne-behromancuk-do-medali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3291376-budivli-kviti-ukraini-nadali-ohoronnij-status.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3291376-budivli-kviti-ukraini-nadali-ohoronnij-status.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291202-za-sisovim-velosa-stezenna-biloruskij-dim-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291202-za-sisovim-velosa-stezenna-biloruskij-dim-v-ukraini.html


 

Депутати Європарламенту звинувачують 

білоруську владу у смерті Шишова 

Депутати Європарламенту німкеня Віола фон 

Крамон і литовець Петрас Аустревічюс 

поклали відповідальність за смерть керівника 

Білоруського дому в Україні Віталія Шишова 

на владу Білорусі.

 

Штати закликають Україну до ретельного 

розслідування смерті Шишова 

Сполучені Штати Америки закликають 

українську владу провести повне та ретельне 

розслідування смерті білоруського активіста 

Віталія Шишова у Києві.

 

Позбуваються свідків: Тихановська 

прокоментувала смерть Шишова 

Лідер білоруської опозиції Світлана 

Тихановська, коментуючи смерть глави 

Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, 

заявила, що білоруси не можуть бути в безпеці 

навіть за кордоном.

 

Шишов не скаржився до поліції на те, що за 

ним стежать - Клименко 

Національна поліція не отримувала заяв від 

білоруса Віталія Шишова, тіло якого знайшли 

3 серпня, щодо ймовірного стеження за ним.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291289-deputati-evroparlamentu-zvinuvacuut-bilorusku-vladu-u-smerti-sisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291289-deputati-evroparlamentu-zvinuvacuut-bilorusku-vladu-u-smerti-sisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291422-stati-zaklikaut-ukrainu-do-retelnogo-rozsliduvanna-smerti-sisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291422-stati-zaklikaut-ukrainu-do-retelnogo-rozsliduvanna-smerti-sisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291361-pozbuvautsa-svidkiv-tihanovska-prokomentuvala-smert-sisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291361-pozbuvautsa-svidkiv-tihanovska-prokomentuvala-smert-sisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291433-sisov-ne-skarzivsa-do-policii-na-te-so-za-nim-stezat-klimenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291433-sisov-ne-skarzivsa-do-policii-na-te-so-za-nim-stezat-klimenko.html


 

Bellingcat візьметься за розслідування 

смерті білоруса Шишова 

Портал Bellingcat розслідуватиме смерть 

голови «Білоруського дому в Україні» Віталія 

Шишова, якого знайшли повішеним у Києві.

 

Дівчина Шишова переконана, що він не міг 

скоїти самогубство 

Божена Жолудь, дівчина голови «Білоруського 

дому в Україні» Віталія Шишова, якого 

напередодні знайшли повішеним у Києві, 

розповіла, що не вірить, що він міг скоїти 

самогубство.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна надасть Литві колючий дріт для 

стримування мігрантів з Білорусі 

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ «Про надання гуманітарної допомоги 

Литовській Республіці».

 

Чоловіку Тимановської в Україні нададуть 

необхідну допомогу – Кулеба 

Чоловіку білоруської спортсменки Христини 

Тимановської на час перебування в Україні 

нададуть необхідну допомогу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291442-bellingcat-vizmetsa-za-rozsliduvanna-smerti-bilorusa-sisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291442-bellingcat-vizmetsa-za-rozsliduvanna-smerti-bilorusa-sisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291592-divcina-sisova-perekonana-so-vin-ne-mig-skoiti-samogubstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291592-divcina-sisova-perekonana-so-vin-ne-mig-skoiti-samogubstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291621-ukraina-nadast-litvi-kolucij-drit-dla-strimuvanna-migrantiv-z-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291621-ukraina-nadast-litvi-kolucij-drit-dla-strimuvanna-migrantiv-z-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291642-coloviku-timanovskoi-v-ukraini-nadadut-neobhidnu-dopomogu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291642-coloviku-timanovskoi-v-ukraini-nadadut-neobhidnu-dopomogu-kuleba.html


 

Німецький публіцист презентував у Києві 

книгу про Майдан і агресію РФ 

Відомий німецький публіцист-україніст 

Вінфрід Шнайдер-Детерс презентував у Києві 

свою книгу "Українські доленосні роки 2013-

2019».

 

КОРОНАВІРУС 

 

У Києві на випадок локдауну готують 

перепустки для відвідування медустанов 

Київська влада підготувала систему видачі 

електронних перепусток на транспорт на 

випадок запровадження локдауну і вже 

наступного тижня оприлюднить її форму.

 

У перші два тижні інфікування COVID-19 є 

ризик серцевого нападу та інсульту 

У перші два тижні після інфікування 

коронавірусом значно збільшується ризик 

серцевого нападу та ішемічного інсульту. 

 

Вчені з’ясували, що змушує людей боятися 

COVID-вакцинації 

Польські дослідники дізналися, який 

визначальний фактор стоїть за переконаністю 

людей не вакцинуватися від коронавірусної 

інфекції.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291649-nimeckij-publicist-prezentuvav-u-kievi-knigu-pro-majdan-i-agresiu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291649-nimeckij-publicist-prezentuvav-u-kievi-knigu-pro-majdan-i-agresiu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3291627-u-kievi-na-vipadok-lokdaunu-gotuut-perepustki-dla-vidviduvanna-medustanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3291627-u-kievi-na-vipadok-lokdaunu-gotuut-perepustki-dla-vidviduvanna-medustanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291242-u-persi-dva-tizni-infikuvanna-covid19-e-rizik-sercevogo-napadu-ta-insultu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291242-u-persi-dva-tizni-infikuvanna-covid19-e-rizik-sercevogo-napadu-ta-insultu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291075-vceni-zasuvali-so-zmusue-ludej-boatisa-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291075-vceni-zasuvali-so-zmusue-ludej-boatisa-covidvakcinacii.html


 

За добу в Україні зробили понад 125 тисяч 

щеплень 

В Україні за добу 2 серпня 2021 року було 

провакциновано проти коронавірусу 125 161 

людину. Одну дозу отримали 70 344 осіб, 

повністю імунізовані - 54 817.

 

УКРАЇНА 

 

Суд у справі Шеремета дослідив експертизу 

ходи Кузьменко 

Шевченківський районний суд Києва під час 

розгляду справи щодо вбивства журналіста 

Павла Шеремета досліджував матеріали 

справи, надані прокурором, серед яких була 

експертиза ходи щодо однієї з обвинувачених у 

справі Юлії Кузьменко.

 

Головнокомандувач ЗСУ тимчасово 

заборонив поїздки топчиновників у зону 

ООС 

Головнокомандувач Збройних Сил України 

Валерій Залужний повідомив про тимчасову 

заборону відвідування посадовими особами 

зони проведення Операції об’єднаних сил. 

Тому заплановану на 3 серпня поїздку голови 

Верховної Ради Дмитра Разумкова було 

скасовано.

 

Пожежа у запорізькій багатоповерхівці: 

кожен постраждалий отримає до ₴25 тисяч 

допомоги 

У ніч на 3 серпня у Запоріжжі в 

багатоповерхівці сталася масштабна пожежа. 

Постраждалі родини отримають по 25 000 

гривень матеріальної допомоги.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291098-za-dobu-v-ukraini-zrobili-ponad-125-tisac-seplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291098-za-dobu-v-ukraini-zrobili-ponad-125-tisac-seplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291580-sud-u-spravi-seremeta-doslidiv-ekspertizu-hodi-kuzmenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291580-sud-u-spravi-seremeta-doslidiv-ekspertizu-hodi-kuzmenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291259-golovnokomanduvac-zsu-timcasovo-zaboroniv-poizdki-topcinovnikiv-u-zonu-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291259-golovnokomanduvac-zsu-timcasovo-zaboroniv-poizdki-topcinovnikiv-u-zonu-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291259-golovnokomanduvac-zsu-timcasovo-zaboroniv-poizdki-topcinovnikiv-u-zonu-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291259-golovnokomanduvac-zsu-timcasovo-zaboroniv-poizdki-topcinovnikiv-u-zonu-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291145-pozeza-u-zaporizkij-bagatopoverhivci-kozen-postrazdalij-otrimae-do-25-tisac-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291145-pozeza-u-zaporizkij-bagatopoverhivci-kozen-postrazdalij-otrimae-do-25-tisac-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291145-pozeza-u-zaporizkij-bagatopoverhivci-kozen-postrazdalij-otrimae-do-25-tisac-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291145-pozeza-u-zaporizkij-bagatopoverhivci-kozen-postrazdalij-otrimae-do-25-tisac-dopomogi.html


 

У лікарні Краматорська помер ще один 

постраждалий від вибуху на шахті гірняк 

На Донеччині у лікарні в Краматорську помер 

ще один гірняк, який постраждав від вибуху на 

шахті ШУ «Покровське», троє перебувають у 

вкрай тяжкому стані, двоє – у стабільно 

тяжкому.

 

В Україні запустять оновлений держеєстр 

документів моряків 

Міністерство цифрової трансформації України 

спільно з Міністерством інфраструктури 

України працюють над перезапуском 

державного реєстру документів моряків. 

 

Україна відзначатиме День захисників і 

захисниць - Зеленський підписав закон 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про День захисників і захисниць 

України.

 

Різкого підняття тарифів на електрику не 

буде, для багатьох ціна не зміниться - 

Никифоров 

До 24 серпня в Україні мають напрацювати та 

оприлюднити рішення щодо тарифів на 

електроенергію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291629-u-likarni-kramatorska-pomer-se-odin-postrazdalij-vid-vibuhu-na-sahti-girnak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291629-u-likarni-kramatorska-pomer-se-odin-postrazdalij-vid-vibuhu-na-sahti-girnak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291247-v-ukraini-zapustat-onovlenij-derzeestr-dokumentiv-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291247-v-ukraini-zapustat-onovlenij-derzeestr-dokumentiv-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291395-ukraina-vidznacatime-den-zahisnikiv-i-zahisnic-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291395-ukraina-vidznacatime-den-zahisnikiv-i-zahisnic-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291561-rizkogo-pidnatta-tarifiv-na-elektriku-ne-bude-dla-bagatoh-jogo-ne-bude-vzagali-nikiforov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291561-rizkogo-pidnatta-tarifiv-na-elektriku-ne-bude-dla-bagatoh-jogo-ne-bude-vzagali-nikiforov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291561-rizkogo-pidnatta-tarifiv-na-elektriku-ne-bude-dla-bagatoh-jogo-ne-bude-vzagali-nikiforov.html
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У кожному шостому закладі відпочинку 

виявлені порушення – 

Держпродспоживслужба 

Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів 

виявила порушення вимог законодавства в 

кожному шостому закладі оздоровлення та 

відпочинку.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Оренда житла подорожчала на 10-15% - 

експерти 

З початку 2021 року вартість оренди житлової 

нерухомості в Україні в середньому зросла на 

10-15%.

 

Шмигаль розповів про економічний ефект 

від накопичувальної пенсії до 2030 року 

Економічний ефект від запровадження 

накопичувальної пенсії становитиме 477 млрд 

грн до 2030 року.

 

В Україні за липень спожили електрики на 

4,8% більше за показник прогнозного 

балансу 

За липень 2021 року споживання 

електроенергії становило 11,94 млрд кВт·год., 

що на 4,8% більше за показник прогнозного 

балансу.
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Середньодобовий імпорт газу минулого 

тижня становив 16,6 мільйона кубів 

Минулого тижня середньодобовий імпорт газу 

в Україну становив 16,6 млн кубометрів.

 

Минулого тижня експорт електроенергії зріс 

на 19% — Укренерго 

Сумарний експорт електроенергії за 26 липня – 

1 серпня 2021 року становив 87,7 млн кВт-

годин, що на 19% більше, ніж попереднього 

тижня (19-25 липня). Імпорт минулого тижня 

становив 0,3 млн кВт-годин.

 

Укрнафта звернулася до Президента через 

штраф АМКУ у 2,4 мільярда гривень 

ПАТ «Укрнафта» звернулося до Президента 

України через дії Антимонопольного комітету 

(АМКУ), який оштрафував компанію на 2,37 

млрд грн. 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В окупованому Криму відкрили ще 17 справ 

за відмову служити в армії РФ 

Ще 17 кримінальних справ завела «влада» 

окупованого Криму стосовно жителів 

півострова, які відмовляються служити в 

російській армії.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291223-serednodobovij-import-gazu-minulogo-tizna-stanoviv-166-miljona-kubiv.html
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Працівника УДО, підозрюваного у побитті 

танцюриста балету Дорофєєвої, арештували 

на два місяці 

Голосіївський районний суд міста Києва 

ухвалив рішення щодо взяття працівника 

Управління державної охорони, підозрюваного 

у побитті 22-річного танцюриста шоу-балету, 

під варту на 60 діб.

 

У момент вбивства 6-річної дівчинки 

підозрюваний підліток був п'яний – суд 

Тринадцятирічний підліток, якого 

підозрююють у вбивстві 6-річної Мирослави 

Третяк 28 липня у селищі Старий Салтів 

Харківської області, на момент події був 

п'яний.

 

У прокуратурі спростовують, що 

підозрюваний у вбивстві 6-річної дівчинки 

був п’яний 

Інформація про сп'яніння 13-річного підлітка, 

підозрюваного у вбивстві 6-річної дівчинки у 

селищі Старий Салтів Харківської області - 

технічна помилка.

 

Справа про держреєстр моряків: СБУ 

оголосила дві підозри 

У справі про злочинну схему на 150 млн 

доларів із держреєстром моряків оголошено 

підозру двом особам.
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Закриття каналів Медведчука: Верховний 

Суд витребував додаткові докази у СБУ та 

Нацради 

Касаційний адмінсуд у складі Верховного 

Суду продовжив розгляд справ щодо 

застосування санкцій до ТОВ «НОВИЙ 

ФОРМАТ ТВ» і ТОВ «ТВ ВИБІР», у ході якого 

виніс ухвали щодо витребування додаткових 

доказів від СБУ та Нацради з питань 

телебачення і радіомовлення.

 

Замах на заволодіння держзерном: ВАКС 

відправив підозрюваного під домашній 

арешт 

Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід 

особі, підозрюваній у замаху на заволодіння 

зерном Держрезерву на 12 млн грн, у вигляді 

цілодобового домашнього арешту до 26 

вересня. 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна є частиною Заходу: НАТО та ЄС 

мають сприймати її саме так 

Авторська стаття міністра закордонних справ 

України Дмитра Кулеби для видання Foreign 

Affairs (США)

 

Спрей проти ковіду з Естонії: ні, ще не 

панацея… 

Технологію виробництва препарату на основі 

молозива вже запатентували, але ліками його 

не поспішають називати
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Український суперфуд – кукурудза 

ІНФОГРАФІКА 

Чим корисна, кому протипоказана, як вибрати і 

як зробити запіканку

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Швейцарія скасувала обмеження на в’їзд із 

України 

Для громадян України із 2 серпня 2021 року 

знято обмеження на в’їзд до Швейцарії: мова 

йде про будь-які поїздки.

 

В Україні приймати іноземного туриста 

готові лише 5 дестинацій – Олеськів 

На сьогодні в Україні для іноземного туриста 

готові лише 5 дестинацій – Київ, Львів, Одеса, 

Карпати, Чорнобиль. Інші регіони мають 

пройти цей шлях через розвиток внутрішнього 

туризму.

 

За пів року від турпотоку з арабських країн 

Україна отримала 40 мільйонів доларів – 

Ткаченко 

За пів року до України приїхало втричі більше 

людей з арабських країн, аніж торік. Від 

туристичного потоку з цього напрямку Україна 

вже отримала 40 млн доларів доходу.
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В Україні навчається понад 76,5 тисяч 

іноземних студентів 

В Україні навчається понад 76,5 тис. іноземних 

студентів зі 155 країн світу, найчастіше 

іноземців привалює в українській освіті ії 

якість і вартість навчання.

 

 

Що почитати: 30 найкращих оповідань 

незалежної України 

Радіо НВ за підтримки Українського 

культурного фонду оголосили 30 визначних 

оповідань незалежної України, які були обрані 

професійним журі.

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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