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ЦВК вирішила не проводити повторне 

жеребкування через партію Саакашвілі 

ЦВК включила "Рух нових сил” Міхеїла 
Саакашвілі до виборчого бюлетеня під 
№22 без проведення повторного 
жеребкування. 

 

Вакарчук завітав до Харкова з "Туром 

змін" 

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук з 
командою провів у Харкові кілька заходів у 
рамках "Туру змін". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2730836-cvk-virisila-ne-provoditi-povtorne-zerebkuvanna-cerez-partiu-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2730836-cvk-virisila-ne-provoditi-povtorne-zerebkuvanna-cerez-partiu-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2730836-cvk-virisila-ne-provoditi-povtorne-zerebkuvanna-cerez-partiu-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2730866-vakarcuk-zavitav-do-harkova-z-turom-zmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2730866-vakarcuk-zavitav-do-harkova-z-turom-zmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2730866-vakarcuk-zavitav-do-harkova-z-turom-zmin.html


 

Представництво президента в АРК назвало 

незаконним рішення про передачу собору 

ПЦУ в Криму 

Представництво президента України в АРК 
назвало незаконним рішення суду в Криму 
про передачу приміщення Кафедрального 
собору святих рівноапостольних 
Володимира і Ольги, де раніше… 

СВІТ 

 

Столиця Сирії зазнала ракетного удару - 

ЗМІ 

Сьогодні вночі по околицях Дамаска було 
випущено кілька ракет, сирійські ЗМІ 
повідомляють про чотирьох загиблих і 
десятки поранених. 

 

ЄС вимагає розслідувати смерть ув'язненого 

офіцера у Венесуелі 

Євросоюз вимагає ретельного 
розслідування загибелі офіцера збройних 
сил Венесуели, якого кинули за ґрати 
спецслужби цієї країни. 

 

Європарламент обиратиме свого президента 

незалежно від рішень саміту ЄС 

Європейський парламент обиратиме 
власного президента з числа лідерів 
політичних груп за результатами травневих 
виборів. 
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Мей закликають націоналізувати 

“заморожені” у Британії лівійські гроші 

Лідер Демократичної юніоністської партії у 
парламенті Великої Британії Найджел 
Доддс закликав Терезу Мей 
націоналізувати лівійські активи, 
"заморожені" у британських банках. 

 

Главою Гагаузької автономії в Молдові 

переобрали Ірину Влах 

Перемогу на виборах башкана (голови) 
Гагаузького автономно-територіального 
утворення на півдні Молдови здобула 
чинна керівниця регіону Ірина Влах. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Sea Breeze: В Одесу прибули корвети з 

Румунії та есмінець зі США 

У рамках підготовки до навчань Sea Breeze 
в порт Одеси зайшли два румунські 
корвети й американський есмінець USS 
Carney DDG64. 

 

Розведення сил біля Станиці Луганської 

завершилося - ОБСЄ 

Розведення сил і засобів на ділянці в 
районі Станиці Луганської завершено. 
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У Кремлі анонсували на липень 

обговорення "нормандської зустрічі" 

Помічники президентів країн "нормандської 
четвірки" (Росія, Україна, Франція, 
Німеччина) зустрінуться в липні, щоб 
обговорити перспективи проведення саміту 
в цьому форматі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 липня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні День архітектури. 

 

На Донбасі - 23 порушення "тиші", 

Талаківку обстріляли із 122 мм артилерії 

30 червня збройні формування РФ 23 рази 
порушили режим припинення вогню. 
Впродовж доби втрат серед українських 
військовослужбовців немає. 

 

Масштабна пожежа в зоні ООС: не 

виключається диверсія 

Бійці ООС на Приазов’ї загасили 
масштабну пожежу, яка загрожувала 
позиціям - не виключається, що вона 
спалахнула внаслідок диверсії. 
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У гей-прайді в Нью-Йорку вперше бере 

участь українська колона 

У Нью-Йорку група українців уперше бере 
участь у всесвітньому гей-прайді окремою 
колонною - разом із представниками ЛГБТ-
спільноти Грузії. 

 

Спека повертається: Україну "прогріє" до 

+34° 

В Україні у перший день липня очікується 
мінлива хмарність без опадів, температура 
повітря вдень становитиме 29-34° тепла. 

 

1 липня: народний календар і астровісник 

Липень — маківка року; заглядаємо в 
потойбіччя, розповідаємо страшні історії та 
готуємося до сонячного затемнення 

ТОЧКА ЗОРУ 

 

«Гранадська волость» 

Продовжуємо ділитися враженнями від 
іспанських мандрівок 
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Олександр Вертинський. 1. Янгол, що 

завинив 

Укрінформ продовжує серію публікацій 
мультимедійного циклового проекту 
"КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ" 

 

Олександр Вертинський. 2. Молодший брат 

Святого П’єро 

Завершуємо, в рамках проекту 
"КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ", розповідь про 
кумира естради першої половини XX 
століття Олександра Вертинського 
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