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ТОП 

 

ПАРЄ ратифікувала повноваження 

російської делегації 

Парламентська асамблея Ради Європи 

ратифікувала повноваження російської 

делегації.

 

 

Росія вимагає від України гарантій, що 

полонених моряків покарають за законами 

РФ 

Міністерство закордонних справ України 

отримало ноту від МЗС РФ, у якій міститься 

пропозиція щодо надання українською 

стороною письмових гарантій участі України у 

продовженні кримінального переслідування 

українських моряків відповідно до російського 

законодавства.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728863-pare-ratifikuvala-povnovazenna-rosijskoi-delegacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728863-pare-ratifikuvala-povnovazenna-rosijskoi-delegacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728863-pare-ratifikuvala-povnovazenna-rosijskoi-delegacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728836-rosia-vimagae-vid-ukraini-garantij-so-polonenih-morakiv-pokaraut-za-zakonami-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728836-rosia-vimagae-vid-ukraini-garantij-so-polonenih-morakiv-pokaraut-za-zakonami-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728836-rosia-vimagae-vid-ukraini-garantij-so-polonenih-morakiv-pokaraut-za-zakonami-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728836-rosia-vimagae-vid-ukraini-garantij-so-polonenih-morakiv-pokaraut-za-zakonami-rf.html


 

У Станиці Луганській почалося розведення 

сил 

Опівдні 26 червня українські військові 

відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ 

"Станиця Луганська" в рамках відведення 

сторін від околиць Станиці Луганської.

 

 

Не лише Бірюков: ДБР проводить 40 

обшуків через закупівлі для Міноборони 

Працівники ДБР проводять 40 обшуків у 

справі за фактом закупівлі для потреб 

Міністерства оборони непридатного майна за 

завищеними цінами. 

 

 

Фірташу у США загрожує понад 80 років 

в’язниці з конфіскацією 

Українському олігарху Дмитру Фірташу, якщо 

його екстрадують до США, загрожує там 

понад 80 років в’язниці з конфіскацією майна.

 

 

Пенсії з 1 липня зростуть для 2,5 мільйона 

українців - Гройсман 

Уряд у середу, 26 червня, ухвалить рішення, 

яке дозволить підвищити пенсії громадянам з 

великим стажем роботи, але невеликими 

пенсіями через невисокі зарплати.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728638-u-stanici-luganskij-pocalosa-rozvedenna-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728638-u-stanici-luganskij-pocalosa-rozvedenna-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728638-u-stanici-luganskij-pocalosa-rozvedenna-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728735-ne-lise-birukov-dbr-provodit-40-obsukiv-cerez-zakupivli-dla-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728735-ne-lise-birukov-dbr-provodit-40-obsukiv-cerez-zakupivli-dla-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728735-ne-lise-birukov-dbr-provodit-40-obsukiv-cerez-zakupivli-dla-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728515-firtasu-u-ssa-zagrozue-ponad-80-rokiv-vaznici-z-konfiskacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728515-firtasu-u-ssa-zagrozue-ponad-80-rokiv-vaznici-z-konfiskacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728515-firtasu-u-ssa-zagrozue-ponad-80-rokiv-vaznici-z-konfiskacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728426-pensii-z-1-lipna-zrostut-dla-25-miljona-ukrainciv-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728426-pensii-z-1-lipna-zrostut-dla-25-miljona-ukrainciv-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728426-pensii-z-1-lipna-zrostut-dla-25-miljona-ukrainciv-grojsman.html


 

Столичний суд скасував перейменування 

проспектів Бандери та Шухевича 

Окружний адміністративний суд Києва 25 

червня скасував рішення Київської міської 

ради щодо перейменування проспектів 

Степана Бандери та Романа Шухевича в 

українській столиці.

 

ПАРТІЙНІ  ПЕРЕГОНИ 

 

ЦВК зареєструвала вісьмох кандидатів на 

прізвище Зеленський 

Центральна виборча комісія зареєструвала на 

виборах до Верховної Ради України 8 

кандидатів із прізвищем Зеленський.

  

 

ЦВК провела жеребкування партій 

Центральна виборча комісія провела 

жеребкування щодо визначення номерів 

політичних партій для розміщення їх назв у 

виборчому бюлетені позачергових 

парламентських виборів.

 

 

Речник Прикордонної служби Слободян іде 

у Раду від партії Смешка 

Речник Державної прикордонної служби Олег 

Слободян балотуватиметься у народні 

депутати в мажоритарному окрузі №87 у 

Хмельницькому від партії “Сила і честь”, яку 

очолює Ігор Смешко.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2728169-stolicnij-sud-skasuvav-perejmenuvanna-prospektiv-banderi-ta-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2728169-stolicnij-sud-skasuvav-perejmenuvanna-prospektiv-banderi-ta-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2728169-stolicnij-sud-skasuvav-perejmenuvanna-prospektiv-banderi-ta-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728596-cvk-zareestruvala-vismoh-kandidativ-na-prizvise-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728596-cvk-zareestruvala-vismoh-kandidativ-na-prizvise-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728596-cvk-zareestruvala-vismoh-kandidativ-na-prizvise-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728666-cvk-provela-zerebkuvanna-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728666-cvk-provela-zerebkuvanna-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728317-recnik-dpsu-slobodan-jde-u-radu-vid-partii-smeska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728317-recnik-dpsu-slobodan-jde-u-radu-vid-partii-smeska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728317-recnik-dpsu-slobodan-jde-u-radu-vid-partii-smeska.html


 

У Раду балотуються загалом 5845 

кандидатів 

ЦВК зареєструвала загалом 5 тисяч 845 

кандидатів у народні депутати на позачергових 

парламентських виборів, із яких 3 тисячі 171 

кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 

674 кандидатів, включених до виборчих 

списків 21 партії.

 

ЦВК подає касацію на рішення суду щодо 

реєстрації кандидатів від партії Саакашвілі 

ЦВК, що Верховний суд поставить юридичну 

крапку у суперечці навколо відмови 

реєструвати кандидатів від політичної партії 

"Рух нових сил" на позачергових 

парламентських виборах.

 

В Україні зареєстровані 352 партії - 

найбільше серед країн Європи 

В Україні наразі існує 64 політичні партії, 

реєстрацію яких слід скасувати через 

недотримання вимоги про участь у 

парламентських та президентських виборах 

протягом десяти років.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

 

 

Слуцького не обрали віцепрезидентом 

ПАРЄ 

путата Держдуми РФ Леоніда Слуцького, 

кандидатуру якого висунула російська 

делегація, не обрали віцепрезидентом 

Парламентської асамблеї Ради Європи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728451-u-radu-balotuutsa-zagalom-5845-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728451-u-radu-balotuutsa-zagalom-5845-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728451-u-radu-balotuutsa-zagalom-5845-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728513-cvk-podae-kasaciu-na-risenna-sudu-sodo-reestracii-kandidativ-vid-partii-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728513-cvk-podae-kasaciu-na-risenna-sudu-sodo-reestracii-kandidativ-vid-partii-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728513-cvk-podae-kasaciu-na-risenna-sudu-sodo-reestracii-kandidativ-vid-partii-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728371-v-ukraini-zareestrovani-352-partii-najbilse-sered-krain-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728371-v-ukraini-zareestrovani-352-partii-najbilse-sered-krain-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728371-v-ukraini-zareestrovani-352-partii-najbilse-sered-krain-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728387-sluckogo-ne-obrali-viceprezidentom-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728387-sluckogo-ne-obrali-viceprezidentom-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728387-sluckogo-ne-obrali-viceprezidentom-pare.html


 

Сім делегацій у ПАРЄ оголосили про спільні 

дії у відповідь на повернення Росії 

Національні делегації семи країн-членів ПАРЄ 

заявили про спільні дії у відповідь на 

безумовне підтвердження повноважень та 

повернення усіх прав в Асамблеї російській 

делегації.

 

 

Клімкін прокоментував ноту Росії щодо 

рішення “морського” трибуналу 

Росія має негайно і безумовно виконати 

рішення Міжнародного трибуналу – звільнити 

24 українських моряків та 3 кораблі.

 

 

Зеленського запросили на засідання 

Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні 

Президент Парламентської асамблеї НАТО 

Мадлен Мун запросила Президента 

Володимира Зеленського на щорічне засідання 

асамблеї восени в Лондоні.

 

КС України вибрав не зовсім логічний 

підхід до тлумачення норми про незаконне 

збагачення - Дайнюс Жалімас, голова 

Конституційного суду Литви (ІНТЕРВ'Ю) 

Голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас не 
схожий на своїх непублічних колег по цеху і досить 
відкрито, без купюр говорить про те, що відбувається в 
конституційних судах Східної Європи.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728893-sim-delegacij-u-pare-ogolosili-pro-spilni-dii-u-vidpovid-na-povernenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728893-sim-delegacij-u-pare-ogolosili-pro-spilni-dii-u-vidpovid-na-povernenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728893-sim-delegacij-u-pare-ogolosili-pro-spilni-dii-u-vidpovid-na-povernenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728875-klimkin-prokomentuvav-notu-rosii-sodo-risenna-morskogo-tribunalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728875-klimkin-prokomentuvav-notu-rosii-sodo-risenna-morskogo-tribunalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728875-klimkin-prokomentuvav-notu-rosii-sodo-risenna-morskogo-tribunalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728796-zelenskogo-zaprosili-na-zasidanna-parlamentskoi-asamblei-nato-u-londoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728796-zelenskogo-zaprosili-na-zasidanna-parlamentskoi-asamblei-nato-u-londoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728796-zelenskogo-zaprosili-na-zasidanna-parlamentskoi-asamblei-nato-u-londoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727774-dajnus-zalimas-golova-konstitucijnogo-sudu-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727774-dajnus-zalimas-golova-konstitucijnogo-sudu-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727774-dajnus-zalimas-golova-konstitucijnogo-sudu-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727774-dajnus-zalimas-golova-konstitucijnogo-sudu-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727774-dajnus-zalimas-golova-konstitucijnogo-sudu-litvi.html


 

Дочка Нємцова передала €700 тисяч 

допомоги родинам Небесної сотні та 

загиблих в АТО 

Жанна Нємцова, дочка убитого російського 

опозиціонера Бориса Нємцова, передала 700 

тисяч євро для допомоги родинам Небесної 

сотні, медиків та журналістів, які загинули у 

зоні АТО, та багатодітним родинам загиблих 

бійців.

 

УКРАЇНА 

 

Секретар РНБО обговорив співпрацю в 

"оборонці" з послом Індії 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

Олександр Данилюк та посол Індії Партха 

Сатпатхі обговорили співробітництво у сфері 

безпеки й оборони та перспективи його 

подальшої інтенсифікації.

  

 

Українська делегація у ПАРЄ не братиме 

участь у виборах генсека Ради Європи 

Делегація України у Парламентській асамблеї 

Ради Європи припиняє роботу у літній сесії 

Асамблеї та не братиме участі у виборах 

нового генерального секретаря Ради Європи, 

які проходять сьогодні.

 

Зеленський узгодив документи про порядок 

застосування ЗСУ 

Президент Володимир Зеленський розглянув 

та узгодив документи, якими встановлено 

порядок застосування ЗСУ та інших складових 

сил оборони.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728612-docka-nemcova-peredala-700-tisac-dopomogi-rodinam-nebesnoi-sotni-ta-zagiblih-v-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728612-docka-nemcova-peredala-700-tisac-dopomogi-rodinam-nebesnoi-sotni-ta-zagiblih-v-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728612-docka-nemcova-peredala-700-tisac-dopomogi-rodinam-nebesnoi-sotni-ta-zagiblih-v-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728612-docka-nemcova-peredala-700-tisac-dopomogi-rodinam-nebesnoi-sotni-ta-zagiblih-v-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728873-sekretar-rnbo-obgovoriv-spivpracu-v-oboronci-z-poslom-indii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728873-sekretar-rnbo-obgovoriv-spivpracu-v-oboronci-z-poslom-indii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728873-sekretar-rnbo-obgovoriv-spivpracu-v-oboronci-z-poslom-indii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728885-ukrainska-delegacia-u-pare-ne-bratime-ucast-u-viborah-genseka-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728885-ukrainska-delegacia-u-pare-ne-bratime-ucast-u-viborah-genseka-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728885-ukrainska-delegacia-u-pare-ne-bratime-ucast-u-viborah-genseka-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728681-zelenskij-uzgodiv-dokumenti-pro-poradok-zastosuvanna-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728681-zelenskij-uzgodiv-dokumenti-pro-poradok-zastosuvanna-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728681-zelenskij-uzgodiv-dokumenti-pro-poradok-zastosuvanna-zsu.html


 

Кабмін погодив вісім кандидатів на посади 

голів ОДА 

Уряд погодив 8 кандидатур на посади голів 

обласних державних адміністрацій, які будуть 

внесені на розгляд Президенту Володимиру 

Зеленському.

 

 

Зеленський оновив Нацраду з 

антикорупційної політики 

Президент Володимир Зеленський оновив 

склад Національної ради з питань 

антикорупційної політики.

 

 

«Нафтогаз» призначив Фаворова 

керівником дочірньої компанії у Швейцарії 

НАК «Нафтогаз України» звільнив Юрія 

Вітренка з посади глави дочірньої компанії 

Naftogaz Trading Europe SA (Швейцарія), 

призначивши замість нього Андрія Фаворова.

 

“Імперські міфи” Росії треба розвінчувати 

фільмами та комп'ютерними іграми - 

науковці 

Україна 8 липня відзначатиме 310-річчя 

Полтавської битви, яка мала катастрофічні 

наслідки для країни у вигляді втрати 

державності на довгих два століття.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728609-kabmin-pogodiv-visim-kandidativ-na-posadi-goliv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728609-kabmin-pogodiv-visim-kandidativ-na-posadi-goliv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728609-kabmin-pogodiv-visim-kandidativ-na-posadi-goliv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728437-zelenskij-onoviv-nacradu-z-antikorupcijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728437-zelenskij-onoviv-nacradu-z-antikorupcijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728437-zelenskij-onoviv-nacradu-z-antikorupcijnoi-politiki.html
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Окружний адмінсуд Києва взявся за 

оскарження нового правопису 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

(ОАСК) проведе підготовче засідання у справі 

про оскарження нової редакції правопису 27 

червня.

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо 

зниження цін на електрику 

Президент України Володимир Зеленський 

вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

зниження вартості електричної енергії”.

 

 

Росія продовжила санкції проти України, 

США і Євросоюзу 

Росія продовжила продовольче ембарго 

відносно України, США та країн 

Європейського Союзу.

 

 

Нацбанк спростовує міф, що 1000-гривнева 

банкнота спровокує інфляцію 

Введення банкноти вищого номіналу, а саме 

1000 гривень, є наслідком економічних 

тенденцій попередніх років, адже востаннє 

банкнота найвищого номіналу 500 грн 

вводилася 13 років тому. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728551-okruznij-adminsud-kieva-vzavsa-za-oskarzenna-novogo-pravopisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728551-okruznij-adminsud-kieva-vzavsa-za-oskarzenna-novogo-pravopisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728551-okruznij-adminsud-kieva-vzavsa-za-oskarzenna-novogo-pravopisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728881-zelenskij-vnis-do-radi-zakonoproekt-sodo-znizenna-cin-na-elektriku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728881-zelenskij-vnis-do-radi-zakonoproekt-sodo-znizenna-cin-na-elektriku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728881-zelenskij-vnis-do-radi-zakonoproekt-sodo-znizenna-cin-na-elektriku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728519-rosia-prodovzila-sankcii-proti-ukraini-ssa-i-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728519-rosia-prodovzila-sankcii-proti-ukraini-ssa-i-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728519-rosia-prodovzila-sankcii-proti-ukraini-ssa-i-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728356-nacbank-sprostovue-mif-so-nova-1000grivneva-banknota-sprovokue-inflaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728356-nacbank-sprostovue-mif-so-nova-1000grivneva-banknota-sprovokue-inflaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728356-nacbank-sprostovue-mif-so-nova-1000grivneva-banknota-sprovokue-inflaciu.html


 

КС визнав неконституційною постанову 

Кабміну про право власності на землю 

Конституційний суд України визнав 

неконституційною постанову Кабінету 

міністрів щодо права власності на землю.

 

 

У ПриватБанку розповіли, скільки 

обходяться їм судові процеси 

Cудові процеси, які ПриватБанк веде по 

всьому світу, обходяться йому в близько 10% 

від операційних витрат.

 

 

Граничні тарифи на тепло та гарячу воду 

планують запустити восени 

У Кабінеті міністрів планують, що програма 

“Чесна платіжка”, яка обмежує тарифи на 

тепло і гарячу воду, запрацює з наступного 

опалювального сезону.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У Києві затримали одного з основних 

спонсорів "ЛНР" - Луценко 

Правоохоронці затримали одного з основних 

спонсорів терористів із "ЛНР".
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Поліція з'ясувала, хто кинув димову шашку 

у натовп під час зустрічі з Порошенком 

Поліція встановила особу зловмисника, який 

кинув димову шашку в натовп під час зустрічі 

з виборцями одного з кандидатів до ВР у місті 

Стрий на Львівщині.

 

 

 

Суд у справі Труханова перервало 

“замінування” 

У Малиновському районному суді Одеси через 

повідомлення про замінування перервали 

засідання у справі про розкрадання коштів 

місцевого бюджету одеським міським головою 

Геннадієм Трухановим та його спільниками.

 

 

Неповнолітню рівнянку визнали винною в 

адмінпорушенні через плакат про імпічмент 

Суд визнав 16-річну Дар’ю Коцюрубу винною 

в адміністративному правопорушенні, яке мало 

місце 25 травня, коли дівчина разом з 

товаришем у центрі Рівного тримали плакати 

за імпічмент Президенту України Володимиру 

Зеленському.

 

 

Адвокат сім’ї вбитого п'ятирічного 

хлопчика просить Зеленського про зустріч 

Адвокат сім’ї убитого 5-річного хлопчика 

Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького 

Андрій Левковець просить Президента 

Володимира Зеленського про зустріч.
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ЕКСКЛЮЗИВ  

 

Той, хто покаже контрабандистам “кіно про 

Зорро” 

Якщо куратор системи “Prozzoro” Максим 

Нефьодов зможе побороти корупцію на 

митниці, яку він має очолити, то в історію він 

увійде як справжній супермен

 

 

У кожного з нас стоїть рюкзак складений, 

броник, раптом що – одягнув і пішов - 

Олександр Бондаренко, атовець, член Ради 

ветеранів (ІНТЕРВ'Ю) 

Він у 2014 пішов на війну, а рідним сказав, що на 
перепідготовці. Правду дружина та донька дізналися з 
телесюжету про Іловайськ.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Клієнтам з ID-картками готують зміни під 

час обслуговування у банках - НБУ 

Національний банк та Державна міграційна 

служба України домовилися про комплексний 

перегляд нормативних документів, що 

регулюють процеси ідентифікації та 

верифікації клієнтів фінансових установ із 

використанням ID-карток.

 

 

Сім пляжів Києва отримали міжнародну 

відзнаку 

У столиці сім муніципальних пляжів отримали 

міжнародну відзнаку "Блакитний прапор". 
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Посол Грузії обіцяє туристам з України 

цінову лояльність 

Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в 

Україні Гела Думбадзе закликає українських 

туристів відпочивати в Грузії та обіцяє їм 

лояльну цінову політику грузинського бізнесу 

на тлі загострення відносин із Росією.

 

 

Софія Ротару стала хедлайнером Atlas 

Weekend 

Хейдлайнером відкриття фестивалю Atlas 

Weekend 9 липня в Києві стане легенда 

українського шоу-бізу та золотий голос 

України – Софія Ротару.

 

 

Український гурт Folknery підкорив 

найбільший готичний фестиваль світу 

Нещодавно український електрофолк-дует 

Folknery виступив на найбільшому готичному 

фестивалі світу – Wave Gotik Treffen у 

Лейпцігу, Німеччина.

 

 

"До сліз і мурашок": італієць виконав хіт 

"Скрябіна" про маму ВІДЕО 

Італійський співак Альфонсо 

Олівер переспівав відому пісню українського 

виконавця Кузьми Скрябіна "Мам", чим 

викликав захват користувачів мережі з усього 

світу.
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Черкаси готуються до графіті-фестивалю 

У Черкасах вихідними, 29-30 червня, в межах 

святкування Дня молоді вперше проведуть 

фестиваль графіті "Алярм". Його учасники 

прикрасять вулицю вздовж набережної. 
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