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ТОП 

 

Зеленський на Донбасі говорив російською – 

"щоб більше не було маніпуляцій" 

Президент Володимир Зеленський під час 

офіційного представлення нового голови 

Донецької ОДА Павла Кириленка виступав 

російською мовою.

 

 

ГПУ надіслала до суду клопотання про 

арешт усього майна Ющенка 

Прокурор Генеральної прокуратури України 

надіслав до суду клопотання про арешт майна, 

яке належить експрезиденту України Віктору 

Ющенку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734573-zelenskij-na-donbasi-govoriv-rosijskou-sob-bilse-ne-bulo-manipulacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734573-zelenskij-na-donbasi-govoriv-rosijskou-sob-bilse-ne-bulo-manipulacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734573-zelenskij-na-donbasi-govoriv-rosijskou-sob-bilse-ne-bulo-manipulacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734221-gpu-nadislala-do-sudu-klopotanna-pro-arest-majna-usenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734221-gpu-nadislala-do-sudu-klopotanna-pro-arest-majna-usenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734221-gpu-nadislala-do-sudu-klopotanna-pro-arest-majna-usenka.html


 

Туск і Юнкер приїдуть до Києва на саміт 

Україна-ЄС 

Президент Європейської ради Дональд Туск і 

очільник Європейської комісії Жан-Клод 

Юнкер візьмуть участь у саміті Україна-ЄС, 

який відбудеться 8 липня у Києві.

  

 

Нефьодова призначили главою Державної 

митної служби 

Кабінет міністрів призначив Максима 

Нефьодова керівником Державної митної 

служби.

 

 

Афіша на Івана Купала: як Київ 

відзначатиме свято сонця і кохання 

Окрім магічної ночі, на киян чекають День 

Дніпра, водяна битва, а також святкування Дня 

незалежності США. Тож хутчіш визначайтеся, 

куди піти і як провести ці вихідні!

ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

ЦВК заявляє, що може не встигнути 

надрукувати бюлетені через повторне 

жеребкування 

Виборчі бюлетені у загальнодержавному 

виборчому окрузі можуть не встигнути 

надрукувати та доставити виборчим комісіям 

на місцях у разі необхідності проведення 

повторного жеребкування політичних партій.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734352-tusk-i-unker-priidut-do-kieva-na-samit-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734352-tusk-i-unker-priidut-do-kieva-na-samit-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734352-tusk-i-unker-priidut-do-kieva-na-samit-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734389-nefodova-priznacili-glavou-derzavnoi-mitnoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734389-nefodova-priznacili-glavou-derzavnoi-mitnoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734389-nefodova-priznacili-glavou-derzavnoi-mitnoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2734171-afisa-na-ivana-kupala-ak-kiiv-vidznacatime-svato-sonca-i-kohanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2734171-afisa-na-ivana-kupala-ak-kiiv-vidznacatime-svato-sonca-i-kohanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2734171-afisa-na-ivana-kupala-ak-kiiv-vidznacatime-svato-sonca-i-kohanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734305-ckv-zaavlae-so-moze-ne-vstignuti-nadrukuvati-buleteni-cerez-povtorne-zerebkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734305-ckv-zaavlae-so-moze-ne-vstignuti-nadrukuvati-buleteni-cerez-povtorne-zerebkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734305-ckv-zaavlae-so-moze-ne-vstignuti-nadrukuvati-buleteni-cerez-povtorne-zerebkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734305-ckv-zaavlae-so-moze-ne-vstignuti-nadrukuvati-buleteni-cerez-povtorne-zerebkuvanna.html


 

ОПОРА: 16% кандидатів у народні депутати 

є тимчасово безробітними 

16% кандидатів у народні депутати під час 

позачергових парламентських виборів є 

тимчасово безробітними, 91% мають вищу 

освіту.

 

 

Вакарчук висловив свою позицію щодо 

кримськотатарської автономії 

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 

вважає, що кримськотатарське питання має 

розглядатися в контексті загальноукраїнського.

 

 

Однією з головних форм виборчої агітації є 

концерти та розважальні шоу – КВУ 

Концерти та розважальні шоу як форма 

ведення передвиборної агітації набули 

масовості як в мажоритарних округах, так і на 

загальнодержавному рівні.

 

Місіс Всесвіт-2018 Юлія Гершун може стати 

депутатом Верховної Ради 

Місіс Всесвіт-2018, топ-модель світу-2017, 

член комісії із захисту прав та інтересів дітей 

ЮНІСЕФ, член української делегації на 57-й 

сесії ООН у Нью-Йорку Юлія Гершун 

вирішила балотуватися до ВРУ.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734279-16-kandidativ-u-narodni-deputati-e-timcasovo-bezrobitnimi-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734279-16-kandidativ-u-narodni-deputati-e-timcasovo-bezrobitnimi-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734279-16-kandidativ-u-narodni-deputati-e-timcasovo-bezrobitnimi-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2734414-vakarcuk-visloviv-svou-poziciu-sodo-krimskotatarskoi-avtonomii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2734414-vakarcuk-visloviv-svou-poziciu-sodo-krimskotatarskoi-avtonomii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2734414-vakarcuk-visloviv-svou-poziciu-sodo-krimskotatarskoi-avtonomii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734309-odnieu-z-golovnih-form-viborcoi-agitacii-e-koncerti-ta-rozvazalni-sou-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734309-odnieu-z-golovnih-form-viborcoi-agitacii-e-koncerti-ta-rozvazalni-sou-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734309-odnieu-z-golovnih-form-viborcoi-agitacii-e-koncerti-ta-rozvazalni-sou-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734502-misis-vsesvit2018-ulia-gersun-moze-stati-deputatom-verhovnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734502-misis-vsesvit2018-ulia-gersun-moze-stati-deputatom-verhovnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734502-misis-vsesvit2018-ulia-gersun-moze-stati-deputatom-verhovnoi-radi.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна радить обговорювати в Радбезі 

ООН ескалацію на фронті, а не мовний 

закон 

3 липня постійний представник України при 

ООН Володимир Єльченко написав листа 

нинішньому голові Ради Безпеки ООН, де 

поінформував, що український закон про мову 

не стосується компетенції Радбезу, на відміну 

від загострення, яке триває на фронті.

 

 

У Євросоюзі сподіваються, що Україна 

поверне статтю за незаконне збагачення 

ЄС сподівається, що Україна продовжить 

рухатися шляхом реформ після завершення 

парламентських виборів, адже такі реформи 

відповідають очікуванням більшості українців.

 

 

Столтенберг: Ситуація в Україні - перший 

пункт для обговорення з РФ 

Ситуація в Україні та навколо неї залишається 

першим пунктом для обговорення під час 

діалогу НАТО з представниками Росії.

 

 

Українцям можуть дозволити відвідувати 

Канаду із електронною авторизацією 

Канада може дозволити українцям 

подорожувати до країни із використанням 

електронних віз.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734665-ukraina-radit-obgovoruvati-v-radbezi-oon-eskalaciu-na-fronti-a-ne-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734665-ukraina-radit-obgovoruvati-v-radbezi-oon-eskalaciu-na-fronti-a-ne-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734665-ukraina-radit-obgovoruvati-v-radbezi-oon-eskalaciu-na-fronti-a-ne-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734665-ukraina-radit-obgovoruvati-v-radbezi-oon-eskalaciu-na-fronti-a-ne-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734643-u-evrosouzi-spodivautsa-so-ukraina-poverne-stattu-za-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734643-u-evrosouzi-spodivautsa-so-ukraina-poverne-stattu-za-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734643-u-evrosouzi-spodivautsa-so-ukraina-poverne-stattu-za-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734606-stoltenberg-situacia-v-ukraini-persij-punkt-dla-obgovorenna-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734606-stoltenberg-situacia-v-ukraini-persij-punkt-dla-obgovorenna-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734606-stoltenberg-situacia-v-ukraini-persij-punkt-dla-obgovorenna-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734079-ukraincam-mozut-dozvoliti-vidviduvati-kanadu-iz-elektronnou-avtorizacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734079-ukraincam-mozut-dozvoliti-vidviduvati-kanadu-iz-elektronnou-avtorizacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734079-ukraincam-mozut-dozvoliti-vidviduvati-kanadu-iz-elektronnou-avtorizacieu.html


 

Фінський виробник бронесталі відреагував 

на відмову Міноборони приймати БТР-4 

Виробник бронесталі Miilux Protection 500 

фінська корпорація Miilux Ltd закликає 

припинити дискредитаційну інформаційну 

кампанію, яку сьогодні розгорнуто в 

українських медіа …

 

Україна зафіксувала активність підводних 

човнів РФ в Босфорській протоці 

Україна, зафіксувавши активність підводних 

човнів Російської Федерації в Босфорській 

протоці, повідомила Туреччину про порушення 

Росією конвенції Монтре. Через МЗС України 

українські військові надали відповідні дані 

турецькій стороні.

УКРАЇНА  

 

 

Зеленський запевняє, що новий голова 

Донеччини не спілкується з братом із 

"ДНР" 

Президент Володимир Зеленський у 

Краматорську представив нового голову 

Донецької обласної державної адміністрації 

Павла Кириленка.

 

 

Зеленський звільнив трьох державних 

уповноважених АМКУ 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Андрія Вовка з посади заступника голови 

Антимонопольного комітету - державного 

уповноваженого.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2734262-finskij-virobnik-bronestali-vidreaguvav-na-vidmovu-minoboroni-prijmati-btr4.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2734262-finskij-virobnik-bronestali-vidreaguvav-na-vidmovu-minoboroni-prijmati-btr4.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2734262-finskij-virobnik-bronestali-vidreaguvav-na-vidmovu-minoboroni-prijmati-btr4.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2734229-ukraina-zafiksuvala-aktivnist-pidvodnih-covniv-rf-v-bosforskij-protoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2734229-ukraina-zafiksuvala-aktivnist-pidvodnih-covniv-rf-v-bosforskij-protoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2734229-ukraina-zafiksuvala-aktivnist-pidvodnih-covniv-rf-v-bosforskij-protoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734536-zelenskij-zapevnae-so-novij-golova-doneccini-ne-spilkuetsa-z-bratom-iz-dnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734536-zelenskij-zapevnae-so-novij-golova-doneccini-ne-spilkuetsa-z-bratom-iz-dnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734536-zelenskij-zapevnae-so-novij-golova-doneccini-ne-spilkuetsa-z-bratom-iz-dnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734536-zelenskij-zapevnae-so-novij-golova-doneccini-ne-spilkuetsa-z-bratom-iz-dnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2734314-zelenskij-zvilniv-troh-derzavnih-upovnovazenih-amku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2734314-zelenskij-zvilniv-troh-derzavnih-upovnovazenih-amku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2734314-zelenskij-zvilniv-troh-derzavnih-upovnovazenih-amku.html


 

Президент призначив Загороднюка своїм 

позаштатним радником 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Андрія Загороднюка своїм позаштатним 

радником.

 

 

Парубій - Зеленському: Ви більше не маєте 

права ветувати закон про ТСК 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у 

п’ятницю, 5 липня, направить листа 

Президентові Володимиру Зеленському з 

вимогою негайно підписати закон про 

тимчасові слідчі комісії.

 

 

Спікер сказав, коли Рада може звільнити 

Клімкіна і призначити Пристайка 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 

прогнозує, що 11 липня парламент зможе 

розглянути кадрові питання щодо звільнення і 

призначення міністра закордонних справ.

 

 

Стало відомо, хто очолив Раду суддів 

Головою Ради суддів України обрано суддю 

Сьомого апеляційного адміністративного суду 

Богдана Моніча.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734363-prezident-priznaciv-zagorodnuka-svoim-pozastatnim-radnikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734363-prezident-priznaciv-zagorodnuka-svoim-pozastatnim-radnikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734363-prezident-priznaciv-zagorodnuka-svoim-pozastatnim-radnikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734205-parubij-zelenskomu-vi-bilse-ne-maete-prava-vetuvati-zakon-pro-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734205-parubij-zelenskomu-vi-bilse-ne-maete-prava-vetuvati-zakon-pro-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734205-parubij-zelenskomu-vi-bilse-ne-maete-prava-vetuvati-zakon-pro-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734546-spiker-skazav-koli-rada-moze-zvilniti-klimkina-i-priznaciti-pristajka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734546-spiker-skazav-koli-rada-moze-zvilniti-klimkina-i-priznaciti-pristajka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734546-spiker-skazav-koli-rada-moze-zvilniti-klimkina-i-priznaciti-pristajka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2734608-stalo-vidomo-hto-ocoliv-radu-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2734608-stalo-vidomo-hto-ocoliv-radu-suddiv.html


 

"ЄC" ініціювала петицію проти повернення 

Росії у ПАРЄ 

Партія "Європейська солідарність" пропонує 

українцям підписати петицію із закликом до 

Парламентської асамблеї Ради Європи 

скасувати рішення про повернення делегації 

РФ у ПАРЄ. 

 

Держкіно звертається до Зеленського: 

Серіали "Свати" – це Ваша "Липецька 

фабрика" 

Голова Державного агентства України з питань 

кіно Пилип Іллєнко закликає Президента 

України Володимира Зеленського відмовитися 

від показу серіалу "Свати" на телеканалі "1+1".

 

 

Засновник і кінцевий бенефіціар ―Богдана‖ 

Гладковський знову очолив корпорацію 

Колишній заступник секретаря Ради 

національної безпеки та оборони Олег 

Гладковський повернувся до керівництва 

автомобільною корпорацією “Богдан”, яку 

очолював з моменту її створення й до початку 

роботи на державній службі.

ЕКОНОМІКА 

 

Коболєв розповів, чому впав видобуток газу 

Видобуток газу в Україні впав через 

блокування видачі ліцензій 

Укргазвидобуванню.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734673-ec-iniciuvala-peticiu-proti-povernenna-rosii-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734673-ec-iniciuvala-peticiu-proti-povernenna-rosii-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2734673-ec-iniciuvala-peticiu-proti-povernenna-rosii-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2734210-derzkino-zvertaetsa-do-zelenskogo-seriali-svati-ce-vasa-lipecka-fabrika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2734210-derzkino-zvertaetsa-do-zelenskogo-seriali-svati-ce-vasa-lipecka-fabrika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2734210-derzkino-zvertaetsa-do-zelenskogo-seriali-svati-ce-vasa-lipecka-fabrika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2734210-derzkino-zvertaetsa-do-zelenskogo-seriali-svati-ce-vasa-lipecka-fabrika.html
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Україна збільшила міжнародні резерви до 

$20,6 мільярда 

Міжнародні резерви України у червні зросли 

на 1,2 млрд доларів, що відбулося завдяки 

розміщенню урядом єврооблігацій і купівлі 

Національним банком валюти на 

міжбанківському ринку.

 

 

Державні фінанси: оптимізму небагато, але 

й ―вішатися‖ зарано (АНАЛІТИКА) 

Червень став найбільш “провальним” у цьому 

році для наповнення держказни. Виняток чи 

початок небезпечного падіння?

 

 

Лише 12% українців зберігають гроші на 

банківських рахунках – НБУ 

Лише 12% українців зберігають гроші на 

банківських рахунках і тільки 27% жителів 

країни мають такі рахунки.

 

 

Держлісагентство готове розпочати 

національну інвентаризацію лісів 

Фахівці Держлісагентства готові розпочати 

роботи з національної інвентаризації лісів в 

Україні, але для її успішного проведення 

необхідно виділення передбачених коштів.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

США в ОБСЄ закликали Росію звільнити 

Балуха, Сенцова та Кольченка 

США закликають Росію звільнити незаконно 

ув’язнених громадян України Володимира 

Балуха, Олега Сенцова та Олександра 

Кольченка, як і всіх інших українських 

політв’язнів.

 

 

За 206 днів рідні Бекірова бачили його лише 

п'ять разів - за склом у суді 

Рідні тяжкохворого кримськотатарського 

активіста Едема Бекірова, якого утримують у 

СІЗО в окупованому Сімферополі, бачать його 

лише у залі суду.

 

 

До кримської мечеті під Сімферополем 

вдерлися силовики РФ 

В окупованому Криму силовики проводять 

слідчі заходи в мечеті села Зарічне: після 

п'ятничної молитви затримали всіх парафіян і 

розмовляють з імамом.

 

 

США закликають Росію звільнити 

журналіста Асєєва 

США поділяють заклики представника ОБСЄ з 

питань свободи ЗМІ до Росії щодо звільнення 

українського журналіста Станіслава Асєєва, 

який уже понад два роки незаконно 

утримується на тимчасово окупованих 

територіях Донбасу.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

ГПУ поновила справу проти Іванющенка і 

просить поліцію оголосити розшук 

ГПУ скасувала закриття справ щодо 

колишнього соратника Віктора Януковича - 

ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія 

Іванющенка і направила до Нацполіції листа 

щодо поновлення його розшуку.

 

"Зареєструйте Клюєва і Шарія, виведіть 

кораблі НАТО": в Одесі погрожують 

підірвати Морвокзал 

Невідомі обіцяють підірвати одеський 

Морський вокзал і причали, вимагаючи 

заборонити вхід в Чорне море кораблям НАТО 

та відновити реєстрацію знятих з виборів 

кандидатів до Верховної Ради.

 

 

Корбан заявив, що виграв в ЄСПЛ позов 

проти України 

Колишній лідер партії "УКРОП" Геннадій 

Корбан стверджує, що Європейський суд з 

прав людини задовольнив його позов до 

держави Україна.

БЕЗПЕКА 

 

Керченська криза: РФ блокувала понад 

1200 суден, які прямували в українські 

порти 

З 2018 року понад 1200 суден, що прямували 

до українських портів, були доглянуті 

представниками РФ у Керченській протоці.
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Працівник одного із підприємств 

Укроборонпрому працював на розвідку РФ 

Працівники контррозвідки спільно з Головним 

слідчим управлінням СБУ затримали 

співробітника одного із підприємств 

«Укроборонпрому», завербованого російською 

розвідкою.

 

 

Після отримання російських паспортів 

бойовики ―Л/ДНР‖ гайнуть до РФ — 

розвідка 

Російське окупаційне командування поширює 

чутки про захоплення найближчим часом 

військами ООС нових територій у "сірій зоні". 

Серед бойовиків стрімко зростає кількість 

бажаючих виїхати з “ДНР/ЛНР” до РФ після 

отримання російських паспортів.

 

 

Спецслужби викрили схему фінансування 

―ДНР‖ через мережу автозаправок 

Співробітники Служби безпеки України 

викрили організоване угруповання у 

фінансуванні терористичної організації "ДНР".

 

В окупованому Криму блокують Укрінформ 

та ще 13 українських сайтів 

В окупованому Криму десять інтернет-

провайдерів блокують жителям півострова 

доступ до 14 українських інформаційних 

сайтів, в тому числі сайту Укрінформу, і двох 

соціальних мереж.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Суд поставив ЦВК у ситуацію, коли вас 

прив’язали до стільця і кажуть: вас же ніхто 

не тримає, можете йти - Наталія Бернацька, 

секретарка ЦВК (ІНТЕРВ'Ю) 

Центральна виборча комісія 2 липня зареєструвала 
ексглаву Адміністрації президента Андрія Клюєва на 
виконання постанови Верховного Суду кандидатом у 
народні депутати України на позачергових виборах до 
Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 
46 (Донецька область).

 

В Україні знову вибори: все, як у всіх… 

Парламентські вибори 2019 в Україні, 

безперечно несуть національні особливості, 

але відповідність, одночасно, світовим трендам

 

Нова Рада: Єдиний податок не чіпатимуть, а 

―прибутковий‖ хто зна… 

Укрінформ розповідає, яким бачать 

оподаткування зарплат і підприємницької 

діяльності в Україні лідери парламентських 

перегонів

СУСПІЛЬСТВО 

 

На Одеському кінофесті розкажуть про 

секрети створення персонажів серіалу 

"Чорнобиль" 

В рамках Х Одеського міжнародного 

кінофестивалю 16 липня відбудуться майстер-

класи відомого сценариста й шоуранера 

Майкла Бейзера та телепродюсера Барбари 

Столл, присвячені важливим аспектам 

створення серіалів.
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У Києві відкрили "музей" виборчого трешу 

У Києві відкрилась експозиція "музею" 

виборчого трешу у залі 4-го поверху 

Національного музею історії України.

 

 

Україна може розпочати освоєння Арктики 

Україна нині не бере участі в арктичній 

діяльності, але в країні думають над тим, щоб 

стати “арктичним гравцем”.

 

 

Зеленський з дружиною і Богданом зробили 

селфі біля Ніагарського водоспаду 

Президент України Володимир Зеленський 

разом з дружиною та главою Офісу президента 

Андрієм Богданом побували біля Ніагарського 

водоспаду.

 

 

У столичному метро відкрили скляний офіс 

поліції 

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у 

презентації першого відкритого офісу поліції 

метрополітену (Національної поліції).
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Поради для безпечної відпустки. 

Інфографіка 

Міністерстві охорони 

здоров'я підготували медичну пам'ятку, в якій 

оприлюднено поради, як забезпечити здоровий 

відпочинок під час відпустки.

 

 

У Києві відбудеться фестиваль 

різноманітності "Краса розкриває серця" 

У суботу, 6 липня, на Контрактовій площі у 

Києві відбудеться фестиваль "Краса розкриває 

серця", головна мета якого – показати, що 

немає непорушних канонів краси.
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