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ТОП 

 

Смерть Дмитра Тимчука: у версію про 

―самостріл‖ не ві-ри-мо! 

Трагічна загибель натхненника та керівника 

проекту ―Інформаційний спротив‖, 

приголомшує та жахає. А ще викликає безліч 

сумнівів 

  

 

Безпекова підгрупа ТКГ має підготувати 

―хлібне перемир’я‖ на Донбасі 

Тристороння контактна група на засіданні у 

Мінську у середу доручила безпековій підгрупі 

опрацювати підготовку до ―хлібного 

перемир’я‖ на Донбасі.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724134-smert-dmitra-timcuka-u-versiu-pro-samostril-ne-virimo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724134-smert-dmitra-timcuka-u-versiu-pro-samostril-ne-virimo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724134-smert-dmitra-timcuka-u-versiu-pro-samostril-ne-virimo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2724287-bezpekova-pidgrupa-tkg-mae-pidgotuvati-hlibne-peremira-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2724287-bezpekova-pidgrupa-tkg-mae-pidgotuvati-hlibne-peremira-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2724287-bezpekova-pidgrupa-tkg-mae-pidgotuvati-hlibne-peremira-na-donbasi.html


 

Суд визнав незаконним звільнення Аласанії 

Шевченківський суд міста Києва визнав 

незаконним дострокове припинення контракту 

з головою правління Суспільного мовлення 

Зурабом Аласанією.

 

 

 

 

Міськрада Харкова проголосувала за 

повернення проспекту Жукова 

Депутати Харківської міської ради 

проголосували за повернення проспекту Петра 

Григоренка імені радянського маршала Георгія 

Жукова.

 

 

"Квартал 95" шукає актора, який гратиме 

президента Зеленського 

Студія "Квартал 95" оголосила конкурс на 

кращого актора, який буде пародіювати 

нинішнього Президента України Володимира 

Зеленського.

ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

Соціологи назвали п’ять партій, що 

проходять до Ради 

П'ятивідсотковий бар'єр на виборах до 

Верховної Ради долають п'ять партій: «Слуга 

народу», «Опозиційна платформа – За життя», 

партія «Голос», «Батьківщина» та 

«Європейська солідарність».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724250-sud-viznav-nezakonnim-zvilnenna-alasanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724250-sud-viznav-nezakonnim-zvilnenna-alasanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2723831-miskrada-harkova-progolosuvala-za-povernenna-prospektu-grigorenka-imeni-marsala-zukova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2723831-miskrada-harkova-progolosuvala-za-povernenna-prospektu-grigorenka-imeni-marsala-zukova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2723831-miskrada-harkova-progolosuvala-za-povernenna-prospektu-grigorenka-imeni-marsala-zukova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724200-kvartal-95-sukae-aktora-akij-gratime-prezidenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724200-kvartal-95-sukae-aktora-akij-gratime-prezidenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724200-kvartal-95-sukae-aktora-akij-gratime-prezidenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2724041-sociologi-nazvali-pat-partij-so-prohodat-do-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2724041-sociologi-nazvali-pat-partij-so-prohodat-do-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2724041-sociologi-nazvali-pat-partij-so-prohodat-do-radi.html


 

Партія Порошенка подала у ЦВК список 

кандидатів (ФОТО) 

Партія "Європейська солідарність" у середу 

подала до Центральної виборчої комісії 

документи для участі у парламентських 

виборах.

 

 

ЦВК зареєструвала кандидатом фігуранта 

"бурштинової справи" Розенблата 

Центральна виборча комісія зареєструвала 

кандидатом у народні депутати в порядку 

самовисування чинного депутата Борислава 

Розенблата по округу №62 з центром у місті 

Житомирі.

 

 

Колесніков йде на парламентські вибори по 

49-му округу Донеччини 

Колишній віцепрем'єр України за 

президентства Віктора Януковича, голова 

політради «Опозиційного блоку» Борис 

Колесніков йде на майбутні парламентські 

вибори по 49-му виборчому округу Донеччини.

 

Пашинський йде в Раду по мажоритарці 

Центральна виборча комісія зареєструвала 

кандидатом у народні депутати у порядку 

самовисування голову Комітету Верховної 

Ради з питань національної безпеки і оборони 

Сергія Пашиського по одномандатному 

виборчому округу №64, що на Житомирщині.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723944-partia-porosenka-podala-u-cvk-spisok-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723944-partia-porosenka-podala-u-cvk-spisok-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723944-partia-porosenka-podala-u-cvk-spisok-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2724096-cvk-zareestruvala-kandidatom-figuranta-burstinovoi-spravi-rozenblata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2724096-cvk-zareestruvala-kandidatom-figuranta-burstinovoi-spravi-rozenblata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2724096-cvk-zareestruvala-kandidatom-figuranta-burstinovoi-spravi-rozenblata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723877-kolesnikov-jde-na-parlamentski-vibori-po-49mu-okrugu-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723877-kolesnikov-jde-na-parlamentski-vibori-po-49mu-okrugu-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723877-kolesnikov-jde-na-parlamentski-vibori-po-49mu-okrugu-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2724194-pasinskij-jde-v-radu-po-mazoritarci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2724194-pasinskij-jde-v-radu-po-mazoritarci.html


 

ЦВК зареєструвала списки ―Голосу‖, 

―Свободи‖ і Радикальної партії 

ЦВК зареєструвала 675 кандидатів у народні 

депутати, включених до виборчих списків 

партій, у багатомандатному виборчому окрузі 

на позачергових парламентських виборах.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ТКГ знову збереться в Мінську 2 липня 

Наступне засідання Тристоронньої контактної 

групи з урегулювання ситуації на Сході 

України відбудеться в Мінську 2 липня. 

 

 

Луценко повідомив, де перебуває причетний 

до збиття боїнга МН17 українець 

Міжнародна Спільна слідча група з 

розслідування катастрофи МН17 (JIT) 

оголосила підозри і оголосила в міжнародний 

розшук чотирьох осіб, які причетні до збиття 

МН17. Серед них українець Леонід Харченко, 

який воював на боці "ДНР".

 

 

Умеров закликає світ посилити тиск на 

Росію 

Міжнародна спільнота має посилити тиск на 

РФ, щоб примусити до деокупації Криму і 

повного відновлення територіальної цілісності 

України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2724319-cvk-zareestruvala-spiski-golosu-svobodi-i-radikalnoi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2724319-cvk-zareestruvala-spiski-golosu-svobodi-i-radikalnoi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2724319-cvk-zareestruvala-spiski-golosu-svobodi-i-radikalnoi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724300-tkg-znovu-zberetsa-v-minsku-2-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724300-tkg-znovu-zberetsa-v-minsku-2-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724158-lucenko-povidomiv-de-perebuvae-pricetnij-do-zbitta-boinga-mn17-ukrainec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724158-lucenko-povidomiv-de-perebuvae-pricetnij-do-zbitta-boinga-mn17-ukrainec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724158-lucenko-povidomiv-de-perebuvae-pricetnij-do-zbitta-boinga-mn17-ukrainec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2724103-umerov-zaklikae-svit-posiliti-tisk-na-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2724103-umerov-zaklikae-svit-posiliti-tisk-na-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2724103-umerov-zaklikae-svit-posiliti-tisk-na-rosiu.html


 

Європейська політична сцена Володимира 

Зеленського 

Політика, бізнес і курйози під час ―нормандських 

оглядин‖. Цей робочий тиждень президент 

України Володимир Зеленський розпочав із 

офіційних візитів до Парижа й Берліна. 

 

 

Україна та КНР співпрацюватимуть у галузі 

військової освіти та науки 

В рамках робочого візиту до України з 18 до 20 

червня військова делегація Центрального 

воєнного комітету КНР обговорила з 

представниками Міноборони України 

перспективи співробітництва в галузі 

військової освіти та підготовки 

військовослужбовців КНР …

 

 

У Канаді згадали свідка Голодомору Тетяну 

Дашко 

Канадське видання The Globe and Mail 

опублікувало статтю про українку Тетяну 

Дашко, яка стала свідком Голодомору, з 1950 

року жила у Канади і плекала українські 

традиції до самої смерті взимку 2019 року.

УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив чотирьох 

представників України у підгрупах ТКГ 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

представників України у робочих підгрупах 

Тристоронньої контактної групи з питань 

урегулювання ситуації на Сході України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724081-evropejska-politicna-scena-volodimira-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724081-evropejska-politicna-scena-volodimira-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724081-evropejska-politicna-scena-volodimira-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724227-ukraina-ta-knr-spivpracuvatimut-u-galuzi-vijskovoi-osviti-ta-nauki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724227-ukraina-ta-knr-spivpracuvatimut-u-galuzi-vijskovoi-osviti-ta-nauki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724227-ukraina-ta-knr-spivpracuvatimut-u-galuzi-vijskovoi-osviti-ta-nauki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2724212-u-kanadi-zgadali-svidka-golodomoru-tetanu-dasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2724212-u-kanadi-zgadali-svidka-golodomoru-tetanu-dasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2724212-u-kanadi-zgadali-svidka-golodomoru-tetanu-dasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724230-zelenskij-priznaciv-cotiroh-predstavnikiv-ukraini-u-pidgrupah-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724230-zelenskij-priznaciv-cotiroh-predstavnikiv-ukraini-u-pidgrupah-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724230-zelenskij-priznaciv-cotiroh-predstavnikiv-ukraini-u-pidgrupah-tkg.html


 

Зеленський призначив Данилюка 

керівником координаційного центру 

кібербезпеки 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив секретаря РНБО Олександра 

Данилюка керівником Національного 

координаційного центру кібербезпеки.

 

 

Аброськін спростовує, що поїхав з України 

Перший заступник голови Національної поліції 

- начальник кримінальної поліції В'ячеслав 

Аброськін спростовує слова нардепа Віталія 

Купрія, що він нібито втік з України.

 

 

Православна церква закликає капеланів не 

брати участь у Помісному соборі УПЦ КП 

Військове духовенство Православної церкви 

України закликало всіх військових священиків 

(капеланів) не брати жодної участі у заходах і 

діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ.

ЕКОНОМІКА 

 

Ціна на електроенергію для промисловості 

зросте на 8-9% - Насалик 

Ціна на електроенергію для промисловості 

зросте у межах 8-9% незалежно від того, чи 

запрацює ринок електроенергії з 1 липня.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724218-zelenskij-priznaciv-daniluka-kerivnikom-koordinacijnogo-centru-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724218-zelenskij-priznaciv-daniluka-kerivnikom-koordinacijnogo-centru-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724218-zelenskij-priznaciv-daniluka-kerivnikom-koordinacijnogo-centru-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724218-zelenskij-priznaciv-daniluka-kerivnikom-koordinacijnogo-centru-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723744-abroskin-sprostovue-so-poihav-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723744-abroskin-sprostovue-so-poihav-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2723838-pravoslavna-cerkva-zaklikae-kapelaniv-ne-brati-ucast-u-pomisnomu-sobori-upc-kp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2723838-pravoslavna-cerkva-zaklikae-kapelaniv-ne-brati-ucast-u-pomisnomu-sobori-upc-kp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2723838-pravoslavna-cerkva-zaklikae-kapelaniv-ne-brati-ucast-u-pomisnomu-sobori-upc-kp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724129-cina-na-elektroenergiu-dla-promislovosti-zroste-na-89-nasalik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724129-cina-na-elektroenergiu-dla-promislovosti-zroste-na-89-nasalik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724129-cina-na-elektroenergiu-dla-promislovosti-zroste-na-89-nasalik.html


 

Уряд виділив 32,5 мільйона на міжнародний 

аудит Укроборонпрому 

Кабінет міністрів України виділив 32,5 млн грн 

на міжнародний аудит Державного концерну 

"Укроборонпром".

  

 

Герус про Роттердам+: президент подає у 

Раду законопроєкт, щоб змінити Р+ на Р- 

Теплова генерація в Україні уже фактично 

перестала заробляти на формулі Роттердам+.

 

 

У КМДА заявляють, що є ризик зупинки 

роботи ТЕЦ-5 

З 1 липня усі ТЕЦ та інші виробники 

електроенергії опиняться під загрозою 

зупинки, адже існуюча система 

взаєморозрахунків за електроенергію на ринку 

припиняє діяти, а нова - ще не запрацює.

 

 

Нафтогаз запропонував Газпрому 

альтернативу транзитному контракту 

НАК "Нафтогаз України" пропонує 

російському Газпрому альтернативу для 

транзитного контракту - контракт на "своп" 

газу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724068-urad-vidiliv-325-miljona-na-miznarodnij-audit-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724068-urad-vidiliv-325-miljona-na-miznarodnij-audit-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724068-urad-vidiliv-325-miljona-na-miznarodnij-audit-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2723955-gerus-pro-rotterdam-prezident-podae-u-radu-zakonoproekt-sob-zminiti-r-na-r.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2723955-gerus-pro-rotterdam-prezident-podae-u-radu-zakonoproekt-sob-zminiti-r-na-r.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2723955-gerus-pro-rotterdam-prezident-podae-u-radu-zakonoproekt-sob-zminiti-r-na-r.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2723949-u-kmda-zaavlaut-so-e-rizik-zupinki-roboti-tec5.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2723949-u-kmda-zaavlaut-so-e-rizik-zupinki-roboti-tec5.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2723949-u-kmda-zaavlaut-so-e-rizik-zupinki-roboti-tec5.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2723935-naftogaz-zaproponuvav-gazpromu-alternativu-tranzitnomu-kontraktu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2723935-naftogaz-zaproponuvav-gazpromu-alternativu-tranzitnomu-kontraktu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2723935-naftogaz-zaproponuvav-gazpromu-alternativu-tranzitnomu-kontraktu.html


 

Уряд не доручав Нафтогазу робити 

пропозиції Газпрому щодо транзиту — 

Насалик 

НАК "Нафтогаз України" повинна отримати 

доручення від уряду, аби пропонувати 

Газпрому альтернативні контракти з 

постачання російського газу європейським 

споживачам.

 

 

Скасування обов’язкового продажу валюти 

призведе до зменшення офшоризації - НБУ 

Скасування вимоги щодо обов’язкового 

продажу валютних надходжень призведе до 

зменшення офшоризації розрахунків у 

українських експортерів.

 

НБУ ліквідовує банк Хрещатик 

Національний банк прийняв рішення 

відкликати банківську ліцензію та ліквідувати 

ПАТ ―КБ ―Хрещатик‖.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ЄСПЛ завершив комунікацію з Росією у 

справі Сенцова і має винести рішення 

Комунікація в справі українського режисера 

політв'язня Олега Сенцова в Європейському 

суді з прав людини (ЄСПЛ) завершена і на 

наступній стадії суд повинен прийняти 

рішення.
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Після 30-хвилинного обстеження в 

кардіології Бекірова повернули в СІЗО 

В окупованому Криму арештованого 

окупантами жителя Херсонської області Едема 

Бекірова після 30-хвилинного обстеження в 

кардіології сімферопольської міськлікарні 

знову повернули в СІЗО.

БЕЗПЕКА 

 

Командувач ООС та делегація ОБСЄ 

обговорили двостороннє припинення вогню 

Командувач Об'єднаних сил Олександр 

Сирський обговорив з делегацією СММ ОБСЄ 

в Україні на чолі із заступником Голови Місії 

Марком Етерінгтоном питання двостороннього 

припинення вогню на Донбасі та розведення 

сил і засобів у районі Станиці Луганської.

 

На запорізькому курорті через сміття 

закрили проїзд до Федотової коси 

Проїзд на територію ланшафтного заказника 

Федотова коса, що в смт Кирилівка Запорізької 

області, для всіх видів автомобільного 

транспорту обмежено.  

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Єфремову продовжили арешт 

Колишньому керівнику парламентської фракції 

"Партії регіонів" Олександру Єфремову 

продовжили термін тримання під вартою до 17 

серпня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2724274-pisla-30hvilinnogo-obstezenna-v-kardiologii-bekirova-povernuli-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2724274-pisla-30hvilinnogo-obstezenna-v-kardiologii-bekirova-povernuli-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2724274-pisla-30hvilinnogo-obstezenna-v-kardiologii-bekirova-povernuli-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2723805-komanduvac-oos-ta-delegacia-obse-obgovorili-dvostoronne-pripinenna-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2723805-komanduvac-oos-ta-delegacia-obse-obgovorili-dvostoronne-pripinenna-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2723805-komanduvac-oos-ta-delegacia-obse-obgovorili-dvostoronne-pripinenna-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2724110-na-zaporizkomu-kurorti-cerez-smitta-zakrili-proizd-do-fedotovoi-kosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2724110-na-zaporizkomu-kurorti-cerez-smitta-zakrili-proizd-do-fedotovoi-kosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2724110-na-zaporizkomu-kurorti-cerez-smitta-zakrili-proizd-do-fedotovoi-kosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724093-efremovu-prodovzili-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724093-efremovu-prodovzili-arest.html


 

Комісія прокурорів відкрила провадження 

щодо Холодницького 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів відкрила дисциплінарне 

провадження відносно керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

Назара Холодницького за заявою ГО "Центр 

протидії корупції".

 

 

НБУ оскаржив рішення щодо незаконності 

перевірки ПриватБанку перед 

націоналізацією 

Національний банк оскаржив у Верховному 

суді рішення судів щодо незаконності 

проведення перевірки в АТ "КБ ПриватБанк" 

напередодні націоналізації.

 

 

Загибель Тимчука: поліція відкрила справу 

за статтею "умисне вбивство" 

За фактом загибелі народного депутата Дмитра 

Тимчука відкрито кримінальне провадження за 

статтею "умисне вбивство".

 

 

Верховний Суд скасував рішення щодо 

тарифів на утримання будинків у Києві 

Верховний Суд скасував рішення двох 

попередніх інстанцій щодо тарифів на 

утримання будинків та прибудинкових 

територій.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Макрон та Меркель побачили від 

Зеленського багато посмішок, а хотілося 

конкретики (АНАЛІТИКА) 

Про що свідчить перший візит нового 

українського президента до Франції та 

Німеччини — країн, які надважливі для 

України в багатьох аспектах.

 

 

Для великих міст альтернативи 

централізованому теплозабезпеченню немає 

- Петро Пантелеєв, заступник голови 

Київської міської державної адміністрації 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Літній період для міських служб гаряча пора ‒ ремонти, 

реконструкції, модернізації, будівництва...  

  

 

Точку неповернення ми пройшли ще в 2014 

році – відкату назад не буде - Юрій Бутусов, 

журналіст, військовий експерт, блогер 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Ми починаємо серію інтерв’ю з тими, хто є обличчями 
української політичної журналістики, в яких спробуємо 
оцінити становище нашого суспільства, розібратися в 
природі наших спільних проблем, почути рецепти 
оздоровлення від провідних представників 4-й влади і, 
можливо, зазирнути в майбутнє нашої країни.

СУСПІЛЬСТВО 

 

"Інформаційна війна вбиває": соцмережі 

прощаються з Дмитром Тимчуком (ОГЛЯД) 

У середу, 19 червня, в Києві загинув Дмитро 

Тимчук – народний депутат, координатор 

групи "Інформаційний спротив", військовий 

журналіст.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724339-makron-ta-merkel-pobacili-vid-zelenskogo-bagato-posmisok-a-hotilosa-konkretiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724339-makron-ta-merkel-pobacili-vid-zelenskogo-bagato-posmisok-a-hotilosa-konkretiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724339-makron-ta-merkel-pobacili-vid-zelenskogo-bagato-posmisok-a-hotilosa-konkretiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724339-makron-ta-merkel-pobacili-vid-zelenskogo-bagato-posmisok-a-hotilosa-konkretiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723228-urij-butusov-zurnalist-vijskovij-ekspert-bloger.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723228-urij-butusov-zurnalist-vijskovij-ekspert-bloger.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723228-urij-butusov-zurnalist-vijskovij-ekspert-bloger.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723228-urij-butusov-zurnalist-vijskovij-ekspert-bloger.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723228-urij-butusov-zurnalist-vijskovij-ekspert-bloger.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723228-urij-butusov-zurnalist-vijskovij-ekspert-bloger.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723228-urij-butusov-zurnalist-vijskovij-ekspert-bloger.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723228-urij-butusov-zurnalist-vijskovij-ekspert-bloger.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723228-urij-butusov-zurnalist-vijskovij-ekspert-bloger.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723228-urij-butusov-zurnalist-vijskovij-ekspert-bloger.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723228-urij-butusov-zurnalist-vijskovij-ekspert-bloger.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724018-informacijna-vijna-vbivae-socmerezi-prosautsa-z-dmitrom-timcukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724018-informacijna-vijna-vbivae-socmerezi-prosautsa-z-dmitrom-timcukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724018-informacijna-vijna-vbivae-socmerezi-prosautsa-z-dmitrom-timcukom.html


 

Медики порадили, як уникнути зневоднення 

Зневоднення організму позначається на роботі 

усього організму людини, зумовлюючи, 

насамперед, значне порушення обміну 

речовин.

 

 

Укрпошта завоювала два «поштові Оскари» 

Укрпошта перемогла у двох номінаціях однієї з 

найпрестижніших премій у сфері поштової та 

експрес-доставки World post & parcel awards 

2019.

 

 

До 35% вагітних в Україні вживають 

алкоголь 

До 35% вагітних в Україні вживають 

алкогольні напої під час вагітності, що може 

призвести до складних вад розвитку 

майбутньої дитини.

 

 

Люди їдуть у Карпати, а Карпат не бачать 

Поради експерта з регіонального туризму – де 

туристам шукати незабутні враження на 

Закарпатті.
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Новий правопис: у Києві проведуть 

безкоштовні лекції 

Інститут філології Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка 2 липня 

проведе безкоштовний курс лекцій вживання 

та використання нових норм і правил 

Українського правопису.
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