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ТОП 

 

ЄС продовжив економічні санкції проти 

Росії ще на півроку 

Рада ЄС продовжила економічні санкції щодо 

окремих секторів російської економіки до 31 

січня 2020 року.

 

 

Зеленський обурився, що МЗС відповіло на 

ноту РФ щодо моряків без погодження з ним 

Президент України Володимир Зеленський 

висловив обурення тим, що міністр 

закордонних справ України Павло Клімкін без 

погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії 

щодо звільнення українських моряків згідно з 

рішенням Міжнародного Трибуналу ООН з 

морського права.
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Забезпечення армії заблоковане через 

обшуки ДБР — Міноборони 

У зв'язку з вилученням оригіналів документів, 

зразків-еталонів та всіх електронних носіїв 

робота Головного управління розвитку та 

супроводження матеріального забезпечення 

ЗСУ повністю заблокована.

 

 

Переїзд Офісу Президента: Музей історії 

Києва просить приміщення у Гостиному 

дворі 

Музей історії Києва звернувся з відкритим 

листом до президента України Володимира 

Зеленського у зв'язку з його наміром перенести 

Офіс президента з будівлі по вулиці Банкова до 

будівлі Українського дому, де зберігаються 

фонди музею.

 

Нефьодов хоче перевести митників на 

контракт 

Переможець конкурсу на посаду голови 

Державної митної служби, заступник міністра 

економічного розвитку і торгівлі Максим 

Нефьодов повідомив про ймовірність 

переведення роботи митниці на контрактну 

систему роботи.

 

День Конституції, свято молоді та чаювання 

на природі: афіша 28-30 червня 

Не знаєте, куди піти і як провести три останніх 

вихідних червня? Шукайте найцікавіші події 

Києва у нашій афіші – річкова прогулянка, 

чаювання на природі, а також фестивалі на 

будь-який смак.
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ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

КВУ назвав ТОП-5 передвиборчих 

технологій на мажоритарних округах 

У Комітеті виборців України назвали топ-5 

найбільш поширених технологій, що 

використовуються в одномандатних округах 

перед позачерговими виборами до Верховної 

Ради.

 

 

У КВУ пояснили, коли квиток на концерт 

перетворюється на підкуп виборців 

Концертні та шоутехнології є одними з 

ключових під час нинішньої парламентської 

виборчої кампанії, але вони негативно 

впливають на якість передвиборчої боротьби.

 

 

"Голос" відкликає кандидата-

мажоритарника через невідповідність 

критеріям партії 

Політична партія «Голос» відкликає кандидата 

у народні депутати в одномандатному окрузі 

№121 Львівської області Дмитра Огньова.

 

 

Іво Бобул йде на вибори до Ради 

Співак Іво Бобул балотується до Верховної 

Ради за списком політичної партії "Патріот".
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Держава уперше відшкодує кошти за 

агітацію партіям, що пройдуть до Ради — 

КВУ 

Політичні партії, що пройдуть у парламент у 

результаті позачергових виборів , уперше 

отримають компенсацію коштів за агітацію, 

витрачених з виборчих фондів.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Скраплений газ зі США можливо 

поставляти в Україну – експерт 

"Атлантичної ради" 

Поставки американського скрапленого 

природного газу в Україну з метою 

забезпечення диверсифікації джерел 

енергопостачання є цілком можливим 

проєктом, але він потребує часу й зусиль.

 

 

Українська делегація обговорила з НАТО 

ігнорування Росією рішення Міжнародного 

трибуналу 

Українська делегація, яка брала участь у 

заходах в рамках зустрічі міністрів оборони 

країн НАТО у Брюсселі, поінформувала 

союзників по Альянсу про розвиток ситуації на 

Сході України та про зусилля держави зі 

стабілізації та захисту мирного населення.

 

У протистоянні "Nord Stream-2" треба 

відстоювати український транзит - Річард 

Морнінгстар, президент Центру глобальної 

енергетики "Атлантичної ради" 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Попри категоричні заяви адміністрації Трампа проти 
будівництва російського газопроводу "Nord Stream-2", а 
також наміри Конгресу США покарати санкціями 
учасників цього проекту, ситуація у Вашингтоні наразі 
не виглядає такою вже однозначною.
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Вашингтон висловлює солідарність з 

Україною у зв'язку з поверненням Росії до 

ПАРЄ 

Офіційний Вашингтон поділяє стурбованість 

України щодо рішення ПАРЄ повернути Росію 

до організації попри невиконання нею умов 

припинити анексію Криму та збройну агресію 

проти України.

 

 

Укрінформ долучився до міжнародної 

співпраці у сфері економічної інформації 

BREIP 

Українське національне інформаційне 

агентство "Укрінформ" долучилося до 

міжнародної співпраці у сфері економічної 

інформації «Belt and Road economic information 

partnership (BREIP)».

БЕЗПЕКА 

 

Президент призначив голову 

Антитерористичного центру 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Руслана Баранецького першим заступником 

голови Служби безпеки України та керівником 

Антитерористичного центру при СБУ.

 

 

Міноборони заперечує інформацію ДБР, що 

три з п'яти бронежилетів прострілюються 

У лабораторіях, уповноважених здійснювати 

перевірку якості бронежилетів, не проводились 

випробування, які підтвердили би слова 

директора Державного бюро розслідувань 

(ДБР) Романа Труби про те, що три з п'яти 

бронежилетів прострілюються.
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Україна належним чином не посилила 

кіберзахист після атаки вірусу NotPetya - 

експерт 

Перевірка систем захисту держпідприємств, 

яку провели українські експерти з кібербезпеки 

напередодні 2-ої річниці атаки вірусом 

NotPetya, показала, що в Україні не зробили 

висновків після масштабного комп’ютерного 

ураження вірусом.

УКРАЇНА 

 

Домовленості Медведчука: СБУ не має 

інформації про заручників 

Служба безпеки України не має офіційної 

інформації стосовно чотирьох осіб, звільнення 

яких з полону ОРДЛО було анонсовано в 

четвер, 27 червня.

 

Рішення про повернення Росії до ПАРЄ було 

прийняте давно — Зеленський 

Президент Володимир Зеленський наголошує, 

що під час візиту до Європи ставив питання 

щодо повернення Росії до ПАРЄ, але "рішення 

про це було прийнято давно".

 

 

Президент призначив Миколенка 

заступником командувача Нацгвардії 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Миколу Миколенка заступником командувача 

Національної гвардії України.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729279-prezident-priznaciv-mikolenka-zastupnikom-komanduvaca-nacgvardii.html


 

Комітет Ради 1 липня розгляне звільнення 

Клімкіна 

Комітет у закордонних справах Верховної Ради 

1 липня у понеділок розгляне ситуацію з ПАРЄ 

та проект постанови про звільнення з посади 

міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

 

 

Богдан не виключає, що може стати 

прем’єром 

Керівник Офісу президента Андрій Богдан 

заявив, що поки не збирається обіймати посаду 

прем’єр-міністра, але не виключив цього.

 

 

Зеленський змінив членів конкурсної комісії 

з вибору директора ДБР 

Президент Володимир Зеленський вніс зміни 

до складу комісії з проведення конкурсу на 

зайняття посади директора Державного бюро 

розслідувань таких осіб.

 

 

Розенко закликає Зеленського не 

підписувати останні накази про 

призначення голів ОДА 

Віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко 

закликає Президента України Володимира 

Зеленського не підписувати укази про 

призначення глав обласних державних 

адміністрацій кандидатур, котрі розглядалися 

на засіданні уряду напередодні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729684-komitet-radi-1-lipna-rozglane-zvilnenna-klimkina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729684-komitet-radi-1-lipna-rozglane-zvilnenna-klimkina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729684-komitet-radi-1-lipna-rozglane-zvilnenna-klimkina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729185-bogdan-ne-viklucae-so-moze-stati-premerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729185-bogdan-ne-viklucae-so-moze-stati-premerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729185-bogdan-ne-viklucae-so-moze-stati-premerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729159-zelenskij-zminiv-cleniv-konkursnoi-komisii-z-viboru-direktora-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729159-zelenskij-zminiv-cleniv-konkursnoi-komisii-z-viboru-direktora-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729159-zelenskij-zminiv-cleniv-konkursnoi-komisii-z-viboru-direktora-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729351-rozenko-zaklikae-zelenskogo-ne-pidpisuvati-ostanni-nakazi-pro-priznacenna-goliv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729351-rozenko-zaklikae-zelenskogo-ne-pidpisuvati-ostanni-nakazi-pro-priznacenna-goliv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729351-rozenko-zaklikae-zelenskogo-ne-pidpisuvati-ostanni-nakazi-pro-priznacenna-goliv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729351-rozenko-zaklikae-zelenskogo-ne-pidpisuvati-ostanni-nakazi-pro-priznacenna-goliv-oda.html


 

Прокуратура АРК розробила рекомендації 

щодо моніторингу пам’яток в окупованому 

Криму 

У прокуратурі АР Крим відбулася презентація 

методичних рекомендацій з моніторингу 

культурної спадщини, що залишилася на 

окупованому півострові.

ЕКОНОМІКА 

 

США виділили $4 мільйони на побудову в 

Україні сховищ для боєприпасів 

Держдепартамент США підтвердив виділення 

4 млн доларів для реалізації цілей 

Меморандуму щодо побудови сховищ на 

арсеналах, базах та складах зберігання 

боєприпасів ЗСУ.

 

 

Гонтарева розповіла про погрози 

Коломойського та ―знамениту ніч‖ 

Есголова Національного банку Валерія 

Гонтарева заявила, що ексвласник 

ПриватБанку Ігор Коломойський їй погрожує.

 

 

Держборг України у травні зменшився на 

$1,43 мільярда – Мінфін 

Державний та гарантований державою борг 

України станом на 31 травня становив 2 106,49 

млрд грн або 78,39 млрд дол. США та за 

травень зменшився у доларовому еквівалент на 

1,43 млрд дол. США.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2729657-prokuratura-ark-rozrobila-rekomendacii-sodo-monitoringu-pamatok-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2729657-prokuratura-ark-rozrobila-rekomendacii-sodo-monitoringu-pamatok-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2729657-prokuratura-ark-rozrobila-rekomendacii-sodo-monitoringu-pamatok-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2729657-prokuratura-ark-rozrobila-rekomendacii-sodo-monitoringu-pamatok-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729150-ssa-vidilili-4-miljoni-na-pobudovu-v-ukraini-shovis-dla-boepripasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729150-ssa-vidilili-4-miljoni-na-pobudovu-v-ukraini-shovis-dla-boepripasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729150-ssa-vidilili-4-miljoni-na-pobudovu-v-ukraini-shovis-dla-boepripasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729496-gontareva-rozpovila-pro-pogrozi-kolomojskogo-ta-znamenitu-nic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729496-gontareva-rozpovila-pro-pogrozi-kolomojskogo-ta-znamenitu-nic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729496-gontareva-rozpovila-pro-pogrozi-kolomojskogo-ta-znamenitu-nic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2729321-derzborg-ukraini-u-travni-zmensivsa-na-143-milarda-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2729321-derzborg-ukraini-u-travni-zmensivsa-na-143-milarda-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2729321-derzborg-ukraini-u-travni-zmensivsa-na-143-milarda-minfin.html


 

Овочевий кошик у травні подорожчав на 

21% - експерт 

Овочевий кошик із початку 2019 року подорожчав 

на 86%, а у травні – на 21%. Про це написав 

голова української Асоціації постачальників 

торговельних мереж Олексій Дорошенко 

у Facebook.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Балух знову оголосив голодування: вимагає 

допустити консула 

Український політв'язень, кримський активіст 

Володимир Балух, який відбуває покарання в 

колонії Тверської області Росії, оголосив нове 

голодування з вимогою допустити до нього 

консула.

 

 

Рабінович анонсував звільнення 

окупантами чотирьох заручників, 

утримуваних в ОРДЛО 

Народний депутат і один з лідерів політичної 

сили "Опозиційна платформа - За життя‖ 

Вадим Рабінович заявив про досягнення 

домовленості щодо звільнення чотирьох 

українських заручників, яких незаконно 

утримують в ОРДЛО.

 

 

Батько Гандзюк виграв суд у Киви, який 

звинувачував її у розкраданні міськбюджету 

Солом’янський суд Києва задовольнив позов 

батька загиблої активістки Катерини Гандзюк 

Віктора Гандзюка про захист її честі, гідності й 

ділової репутації проти колишнього радника 

глави МВС Іллі Киви та телеканалу 

"Еспресо.TV" (ТзОВ "Голдберрі").

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2367626690118660&set=a.1618924811655522&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2367626690118660&set=a.1618924811655522&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2367626690118660&set=a.1618924811655522&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2367626690118660&set=a.1618924811655522&type=3&theater
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2729495-baluh-znovu-ogolosiv-goloduvanna-vimagae-dopustiti-do-nogo-konsula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2729495-baluh-znovu-ogolosiv-goloduvanna-vimagae-dopustiti-do-nogo-konsula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2729495-baluh-znovu-ogolosiv-goloduvanna-vimagae-dopustiti-do-nogo-konsula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729413-rabinovic-anonsuvav-zvilnenna-okupantami-cotiroh-zarucnikiv-utrimuvanih-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729413-rabinovic-anonsuvav-zvilnenna-okupantami-cotiroh-zarucnikiv-utrimuvanih-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729413-rabinovic-anonsuvav-zvilnenna-okupantami-cotiroh-zarucnikiv-utrimuvanih-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729413-rabinovic-anonsuvav-zvilnenna-okupantami-cotiroh-zarucnikiv-utrimuvanih-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729285-batko-gandzuk-vigrav-sud-u-kivi-akij-zvinuvacuvav-aktivistku-v-rozkradanni-budzetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729285-batko-gandzuk-vigrav-sud-u-kivi-akij-zvinuvacuvav-aktivistku-v-rozkradanni-budzetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729285-batko-gandzuk-vigrav-sud-u-kivi-akij-zvinuvacuvav-aktivistku-v-rozkradanni-budzetu.html


 

Європейська федерація журналістів 

закликала РФ звільнити Сущенка 

Європейська федерація журналістів (EFJ) 

укотре– додав він, – закликає Росію звільнити 

власкора Укрінформу в Парижі Романа 

Сущенка, який незаконно перебуває в неволі в 

РФ вже 1000 днів

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Партія ―ЄС‖ вимагає від Генпрокуратури 

відкрити провадження через дії ДБР 

Партія ―Європейська солідарність‖ вимагає від 

Генпрокуратури порушити кримінальне 

провадження через дії слідчих Державного 

бюро розслідувань, які, на думку політсили, 

призвели до підриву обороноздатності 

держави.

 

 

―Повернення Жукова‖: у Харкові таблички 

з перейменуванням підняли до 3-го поверху 

У Харкові на проспекті Григоренка, якому 

міськрада повернула ім'я Маршала Жукова, 

знову повісили, але вже на рівні третього 

поверху.

  

 

Голова КС: рішення суду не звільняє 

підозрюваних у держзраді і тероризмі 

Визнання Конституційний Судом 

неконституційною частини 5 статті 176 

Кримінального процесуального кодексу не 

призведе до масового звільнення підозрюваних 

у держзраді, тероризмі та перешкоджанні ЗСУ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2729255-evropejska-federacia-zurnalistiv-zaklikala-rf-zvilniti-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2729255-evropejska-federacia-zurnalistiv-zaklikala-rf-zvilniti-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2729255-evropejska-federacia-zurnalistiv-zaklikala-rf-zvilniti-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729641-partia-es-vimagae-vid-genprokuraturi-vidkriti-provadzenna-cerez-dii-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729641-partia-es-vimagae-vid-genprokuraturi-vidkriti-provadzenna-cerez-dii-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729641-partia-es-vimagae-vid-genprokuraturi-vidkriti-provadzenna-cerez-dii-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2729589-povernenna-zukova-u-harkovi-tablicki-z-perejmenuvannam-pidnali-do-3go-poverhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2729589-povernenna-zukova-u-harkovi-tablicki-z-perejmenuvannam-pidnali-do-3go-poverhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2729589-povernenna-zukova-u-harkovi-tablicki-z-perejmenuvannam-pidnali-do-3go-poverhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729219-golova-ks-risenna-sudu-ne-zvilnae-pidozruvanih-u-derzzradi-i-terorizmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729219-golova-ks-risenna-sudu-ne-zvilnae-pidozruvanih-u-derzzradi-i-terorizmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729219-golova-ks-risenna-sudu-ne-zvilnae-pidozruvanih-u-derzzradi-i-terorizmi.html


 

САП направила до суду справу щодо 

ексдиректора ―Чорнобильський 

спецкомбінат‖ 

Прокурори САП направили до суду справу 

відносно колишнього гендиректора 

державного спеціалізованого підприємства 

(ДСП) «Чорнобильський спецкомбінат». 

 

Суд скасував розшук головреда ―Страна.ua‖ 

Гужви 

Шевченківський райсуд Києва скасував 

міжнародний і національний розшук головного 

редактора інтернет-видання "Страна" Ігоря 

Гужви.

 

 

Пораненого ексмера Конотопа везуть до 

Київського інституту нейрохірургії 

Колишнього міського голову Конотопа Артема 

Семеніхіна, на якого вночі 27 червня було 

скоєно напад, транспортують на лікування до 

Київського інституту нейрохірургії.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Страсбурзька змова» ПАРЄ: історична 

помилка чи початок кінця? 

Із «тріумфом» російської делегації криза Ради 

Європи лише поглибилася. Останній тиждень червня 

у Страсбурзі видався спекотним.

  

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729466-sap-napravila-do-sudu-spravu-sodo-eksdirektora-cornobilskij-speckombinat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729466-sap-napravila-do-sudu-spravu-sodo-eksdirektora-cornobilskij-speckombinat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729466-sap-napravila-do-sudu-spravu-sodo-eksdirektora-cornobilskij-speckombinat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729466-sap-napravila-do-sudu-spravu-sodo-eksdirektora-cornobilskij-speckombinat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729293-sud-skasuvav-rozsuk-golovreda-stranaua-guzvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729293-sud-skasuvav-rozsuk-golovreda-stranaua-guzvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729293-sud-skasuvav-rozsuk-golovreda-stranaua-guzvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729382-poranenogo-eksmera-konotopa-vezut-do-kiivskogo-institutu-nejrohirurgii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729382-poranenogo-eksmera-konotopa-vezut-do-kiivskogo-institutu-nejrohirurgii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729382-poranenogo-eksmera-konotopa-vezut-do-kiivskogo-institutu-nejrohirurgii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729208-strasburzka-zmova-pare-istoricna-pomilka-ci-pocatok-kinca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729208-strasburzka-zmova-pare-istoricna-pomilka-ci-pocatok-kinca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729208-strasburzka-zmova-pare-istoricna-pomilka-ci-pocatok-kinca.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Українська мобільна гра перемогла у 

конкурсі від Google 

Мобільна гра ―G30 – A Memory Maze‖ 

(―Лабіринт пам’яті‖), яку розробили українські 

спеціалісти, перемогла в міжнародному 

конкурсі незалежних ігор Indie Games 

Showcase від Google.

 

 

Офіційні сторінки Адміністрації Президента 

у Facebook та Twitter перейменували 

Офіційні сторінки Адміністрації Президента у 

Facebook та Twitter перейменовано на сторінки 

Офісу Президента України.

 

 

"Картоплі по-уланівськи" хочуть надати 

статус об’єкта нематеріальної культурної 

спадщини 

На Вінниччині винахід кухарки з с. Уланів 

Хмільницького району хочуть надати статус 

об’єкта нематеріальної культурної спадщини, 

присвятити їй фестиваль і встановити 

пам’ятник.

 

Читаємо на вихідних: 13 книжок червня 

Чи є життя після Книжкового Арсеналу? 

Звичайно, що є! Пропонуємо вам нові книжки 

червня від українських видавництв.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2729582-ukrainska-mobilna-gra-peremogla-u-konkursi-vid-google.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2729582-ukrainska-mobilna-gra-peremogla-u-konkursi-vid-google.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2729582-ukrainska-mobilna-gra-peremogla-u-konkursi-vid-google.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729263-oficijni-storinki-administracii-prezidenta-u-facebook-ta-twitter-perejmenuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729263-oficijni-storinki-administracii-prezidenta-u-facebook-ta-twitter-perejmenuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729263-oficijni-storinki-administracii-prezidenta-u-facebook-ta-twitter-perejmenuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2729393-kartopli-poulanivski-hocut-nadati-status-obekta-nematerialnoi-kulturnoi-spadsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2729393-kartopli-poulanivski-hocut-nadati-status-obekta-nematerialnoi-kulturnoi-spadsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2729393-kartopli-poulanivski-hocut-nadati-status-obekta-nematerialnoi-kulturnoi-spadsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2729393-kartopli-poulanivski-hocut-nadati-status-obekta-nematerialnoi-kulturnoi-spadsini.html
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Маск повідомив, коли в Україні можуть 

з'явитися зарядні станції Tesla 

Швидкісні зарядні станції для електромобілів 

від Tesla — SuperCharger - можуть з’явитися в 

Східній Європі, зокрема в Україні, до 2020 

року.

 

 

В Україні дозволять будувати парковки на 

дахах 

З 1 липня в Україні почнуть діяти нові 

Державно-будівельні норми, які дозволять 

будувати парковки на покрівлях торговельних 

центрів та інших громадських будівель.
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