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ТОП 

 

ЗМІ: "Мотор Січ" депутата Богуслаєва 

постачає деталі для оборонки РФ, працює у 

Криму та ОРДО 

Піддприємство "Мотор Січ", попри заборону 

на експорт військової техніки до РФ, постачає 

деталі для двигунів російській армії, а після 

2017 року - через спорідненого боснійського 

посередника.

 

Зеленський повернув Безсмертного до 

Тристоронньої контактної групи 

Президент Володимир Зеленський 

уповноважив Романа Безсмертного 

представляти Україну у робочій підгрупі з 

політичних питань Тристоронньої контактної 

групи в Мінську.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2736573-zmi-motor-sic-deputata-boguslaeva-postacae-detali-dla-oboronki-rf-pracue-u-krimu-ta-ordo.html
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Росія повинна невідкладно звільнити 

українських моряків - ПА ОБСЄ 

(ДЕКЛАРАЦІЯ) 

Парламентська асамблея ОБСЄ закликала до 

невідкладного та беззастережного звільнення 

Росією українських військовополонених 

моряків, захоплених біля Керченської протоки.

 

 

Одеський суд виправдав Труханова 

Колегія суддів Малиновського райсуду Одеси 

оголосила у вівторок, 9 липня, виправдальний 

вирок меру Одеси Геннадію Труханову та 

групі посадовців і підприємців у справі щодо 

незаконного заволодіння коштами бюджету 

при придбанні будівлі заводу "Краян".

 

 

Міністру енергетики Насалику повідомили 

про підозру — САП 

Міністр енергетики та вугільної промисловості 

Ігор Насалик «забув» задекларувати 1,249 млн 

доларів США, у зв'язку з чим САП повідомила 

йому про підозру у скоєнні злочину щодо 

подання суб’єктом декларування завідомо 

недостовірних відомостей у декларації.

 

Зеленський: День Незалежності 

святкуватимем у новому форматі (ВІДЕО) 

Україна святкуватиме День Незалежності у 

новому форматі.
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Апеляційний суд підтвердив 

необґрунтованість тарифів на газ останні 2,5 

року 

Шостий апеляційний адміністративний суд 

залишив у силі рішення Окружного 

адміністративного суду визнав 

необґрунтованими та незаконними тарифи на 

газ, що діяли в країні останні 2,5 року.

 

ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

Гройсман сказав, скільки вклав у виборчу 

кампанію 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 

заявив, що вклав у виборчу кампанію близько 

3 мільйонів гривень, і назвав себе найбільшим 

донором.

 

 

До бюджету конфіскують 130 тисяч 

незаконного внеску з виборчого фонду 

Наливайченка - НАЗК 

Понад 130 тис. грн конфіскують до 

держбюджету - за незаконний внесок до 

виборчого фонду кандидата в президенти 

Валентина Наливайченка.

 

 

Генпродюсер фестивалю "Дунайська Січ" 

відкидає звинувачення у політичній агітації 

Генеральний продюсер цьогорічного 

фестивалю "Дунайська Січ" Олександр 

Ягольник заявив, що на фестивалі чи 

супровідних заходах не лунали політичні 

заклики, а в декораціях сцени не було жодного 

натяку на політику.
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У ЦВК сказали, скільки і яких міжнародних 

спостерігачів зареєструвала 

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 

41 міжнародного офіційного спостерігача на 

позачергових виборах народних депутатів 

України.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кримський міст порушує права України і 

норми міжнародного права — ПА ОБСЄ 

Спорудження моста через Керченську протоку 

між РФ і тимчасово окупованим Кримом є 

кричущим порушенням суверенних прав 

України і норм міжнародного права.

 

 

Швейцарія виділяє €25 мільйонів на 

підтримку реформ в Україні 

Швейцарія підтримує якісні зміни, які 

відбуваються в Україні, і виділяє 25 млн євро 

на підтримку реформ.

 

 

Євросоюз призначив нового керівника 

делегації ЄС в Україні 

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні 

оголосила у вівторок про призначення 43 

нових голів делегацій ЄС у третіх країнах в 

рамках ротації 2019 року, які формально 

стануть до виконання обов’язків після 

погодження з країнами призначення.
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Україну визнали потенційним партнером 

тренувальної місії НАТО в Іраку 

Завдяки високому професіоналізму 

українських миротворців Північноатлантична 

Рада у квітні визнала Україну потенційним 

операційним партнером тренувальної Місії 

НАТО в Республіці Ірак.

БЕЗПЕКА 

 

Президент затвердив порядок огляду 

системи боротьби з тероризмом 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

Порядок проведення огляду загальнодержавної 

системи боротьби з тероризмом.

 

 

Необхідно напрацювати стратегію 

деокупації Криму – представник 

Зеленського 

Постійний представник Президента України в 

АРК Антон Кориневич вважає, що 

найближчим часом необхідно напрацювати 

стратегію чи концепцію реінтеграції, 

деокупації Криму, бо останні 5 років у цьому 

питанні багато що робилося хаотично.

  

 

Раді пропонують ввести покарання за 

умисне невизнання Криму й ОРДЛО 

територією України 

У ВР зареєстрували законопроєкт 10423 "Про 

внесення змін до статті 110 Кримінального 

кодексу України", яким пропонується ввести 

покарання за умисне невизнання Криму і 

ОРДЛО територією України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736961-ukrainu-viznali-potencijnim-partnerom-trenuvalnoi-misii-nato-v-iraku.html
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У Криму російські десантники 

відпрацьовують ―штурмову‖ висадку з МІ-8 

В окупованому Криму проходять навчання 

російських десантників: близько 300 

військовослужбовців відпрацьовують стрибки 

з парашутом з вертольоту.

 

Військові інженери США збудували 

оперативний центр в Очакові 

Американські військові інженери, які 

допомагають у розбудові базування надводних 

сил інфраструктури ВМС ЗС України, 

завершили будівництво важливого об'єкта в 

Очакові на Миколаївщині - будівлі 

оперативного центру.

 

Силовики України, Польщі та Британії 

викрили міжнародну "цигаркову" банду 

Представники правоохоронних органів 

України, Великої Британії та Польщі викрили 

банду, яка виробляла для ЄС контрафактні 

цигарки.

УКРАЇНА 

 

Президент провів кадрові зміни в 

наглядовій раді Укроборонпрому 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Давида Арахамію та Андрія 

Загороднюка членами наглядової ради 

державного концерну «Укроборонпром».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736605-u-krimu-rosijski-desantniki-vidpracovuut-sturmovu-visadku-z-mi8.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2736871-vijskovi-inzeneri-ssa-zbuduvali-operativnij-centr-v-ocakovi.html
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Зеленський призначив Новікова своїм 

позаштатним радником 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Ігоря Новікова своїм позаштатним 

радником.

 

 

 

Зеленський призначив адвоката Зіневича 

членом Нацради з питань 

телерадіомовлення 

Президент Володимир Зеленський призначив 

своїм указом Юрія Зіневича членом 

Національної ради з питань телебачення і 

радіомовлення.

 

 

Климпуш-Цинцадзе: Є всі підстави бути 

задоволеними результатами саміту Україна-

ЄС 

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-

Цинцадзе вважає, що 21-й саміт Україна — ЄС 

пройшов успішно, і є всі підстави бути 

задоволеними його результатами.

 

 

Савченко пропонують позбавити звання 

Героя України - петиція набрала за добу 11 

000 голосів 

Петиція "Позбавити Надію Савченко звання 

"Герой України" за останню добу зібрала 

понад 11 тисяч голосів

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736907-zelenskij-priznaciv-novikova-svoim-pozastatnim-radnikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736907-zelenskij-priznaciv-novikova-svoim-pozastatnim-radnikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736907-zelenskij-priznaciv-novikova-svoim-pozastatnim-radnikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736724-zelenskij-priznaciv-advokata-zinevica-clenom-nacradi-z-pitan-teleradiomovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736724-zelenskij-priznaciv-advokata-zinevica-clenom-nacradi-z-pitan-teleradiomovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736724-zelenskij-priznaciv-advokata-zinevica-clenom-nacradi-z-pitan-teleradiomovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736724-zelenskij-priznaciv-advokata-zinevica-clenom-nacradi-z-pitan-teleradiomovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736545-klimpuscincadze-e-vsi-pidstavi-buti-zadovolenimi-rezultatami-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736545-klimpuscincadze-e-vsi-pidstavi-buti-zadovolenimi-rezultatami-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736545-klimpuscincadze-e-vsi-pidstavi-buti-zadovolenimi-rezultatami-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736545-klimpuscincadze-e-vsi-pidstavi-buti-zadovolenimi-rezultatami-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736643-savcenko-proponuut-pozbaviti-zvanna-geroa-ukraini-peticia-nabrala-za-dobu-11-000-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736643-savcenko-proponuut-pozbaviti-zvanna-geroa-ukraini-peticia-nabrala-za-dobu-11-000-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736643-savcenko-proponuut-pozbaviti-zvanna-geroa-ukraini-peticia-nabrala-za-dobu-11-000-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736643-savcenko-proponuut-pozbaviti-zvanna-geroa-ukraini-peticia-nabrala-za-dobu-11-000-golosiv.html


 

Трубаров спростував інформацію про свій 

арешт 

Виконуючий обов’язки голови Фонду 

державного майна Віталій Трубаров 

спростував інформацію щодо його затримання 

детективами НАБУ.

  

 

Нацраду непокоїть об'єднання 

"медведчуківських" телеканалів у холдинг 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення буде звертатися до 

Антимонопольного комітету щодо створення 

"інформаційного холдингу" на базі телеканалів 

ZIK та "112 Україна".

ЕКОНОМІКА  

 

 

Зеленський підписав указ щодо протидії 

контрабанді на митниці 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав Указ про протидію контрабанді і 

корупції на митниці.

 

 

В Україні діє 1,2 мільйона активних 

компаній - Петренко 

В Україні наразі діють понад мільйон активних 

компаній.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736843-trubarov-sprostuvav-informaciu-pro-svij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736843-trubarov-sprostuvav-informaciu-pro-svij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736843-trubarov-sprostuvav-informaciu-pro-svij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736648-informacijnij-holding-nacrada-zvernetsa-do-amku-sodo-kupivli-zik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736648-informacijnij-holding-nacrada-zvernetsa-do-amku-sodo-kupivli-zik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736648-informacijnij-holding-nacrada-zvernetsa-do-amku-sodo-kupivli-zik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736715-zelenskij-pidpisav-ukaz-sodo-protidii-kontrabandi-na-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736715-zelenskij-pidpisav-ukaz-sodo-protidii-kontrabandi-na-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736715-zelenskij-pidpisav-ukaz-sodo-protidii-kontrabandi-na-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736970-v-ukraini-die-12-miljona-aktivnih-kompanij-petrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736970-v-ukraini-die-12-miljona-aktivnih-kompanij-petrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736970-v-ukraini-die-12-miljona-aktivnih-kompanij-petrenko.html


 

Президент зобов’язав підприємства 

Міноборони перейти на е-облік деревини 

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ про додаткові заходи щодо раціонального 

використання лісових ресурсів та 

удосконалення системи управління лісовою 

галуззю, спрямований на боротьбу з 

незаконним обігом деревини.

 

 

В Україні видали перший кредит без 

застави для ЕСКО-компанії 

Комерційний індустріальний банк надав 

перший в Україні кредит на суму близько 3 

млн грн для ЕСКО-компанії за моделлю 

факторингу - кредитування без заставного 

майна.

 

 

 

Укрцукор заявляє про скорочення експорту 

вдвічі 

Українські виробники за червень поточного 

маркетингового року на 40% порівняно з 

попереднім місяцем скоротили експорт цукру - 

до 24,8 тис. т.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Росії пред'явили остаточне 

обвинувачення всім 24 українським 

морякам 

Координатор команди українських моряків 

адвокат Микола Полозов повідомив, що 

обвинувачення в остаточній редакції висунуто 

слідством СУ ФСБ Росії всім 24 

військовополоненим українським морякам.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736803-prezident-zobovazav-pidpriemstva-minoboroni-perejti-na-eoblik-derevini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736803-prezident-zobovazav-pidpriemstva-minoboroni-perejti-na-eoblik-derevini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736803-prezident-zobovazav-pidpriemstva-minoboroni-perejti-na-eoblik-derevini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736652-v-ukraini-vidali-persij-kredit-bez-zastavi-dla-eskokompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736652-v-ukraini-vidali-persij-kredit-bez-zastavi-dla-eskokompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736652-v-ukraini-vidali-persij-kredit-bez-zastavi-dla-eskokompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736580-ukrcukor-zaavlae-pro-skorocenna-eksportu-vdvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736580-ukrcukor-zaavlae-pro-skorocenna-eksportu-vdvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736580-ukrcukor-zaavlae-pro-skorocenna-eksportu-vdvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736957-u-rosii-predavili-ostatocne-obvinuvacenna-vsim-24-ukrainskim-morakam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736957-u-rosii-predavili-ostatocne-obvinuvacenna-vsim-24-ukrainskim-morakam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736957-u-rosii-predavili-ostatocne-obvinuvacenna-vsim-24-ukrainskim-morakam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736957-u-rosii-predavili-ostatocne-obvinuvacenna-vsim-24-ukrainskim-morakam.html


 

Трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" 

продовжили арешт до вересня 

В окупованому Криму Київський "райсуд" 

Сімферополя продовжив до 13 вересня 2019 

року термін тримання під вартою фігурантам 

так званої красногвардійської групи "справи 

Хізб ут-Тахрір".

 

В Криму на берег винесло тіло кримського 

татарина з прив'язаною до шиї гирею - ЗМІ 

В окупованому Криму на пляжі селища 

Миколаївка Сімферопольського району море 

винесло тіло зниклого більш як два місяці тому 

кримського татарина Рашида Яг'яєва.

 

 

Окупація Криму: з політичних чи 

релігійних мотивів ув'язнені 93 особи 

В окупованому Криму 93 людини незаконно 

позбавлені волі внаслідок переслідування з 

політичних або релігійних мотивів.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Нацрада призначила позапланову перевірку 

NewsОne 

црада телебачення і радіомовлення на своєму 

засіданні 9 липня призначила перевірку 

телеканалу NewsОne, на підставі якої буде 

можливо позиватися про анулювання ліцензії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736904-trom-figurantam-spravi-hizb-uttahrir-prodovzili-arest-do-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736904-trom-figurantam-spravi-hizb-uttahrir-prodovzili-arest-do-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736904-trom-figurantam-spravi-hizb-uttahrir-prodovzili-arest-do-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736665-v-krimu-na-bereg-vineslo-tilo-krimskogo-tatarina-z-privazanou-do-sii-gireu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736665-v-krimu-na-bereg-vineslo-tilo-krimskogo-tatarina-z-privazanou-do-sii-gireu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736665-v-krimu-na-bereg-vineslo-tilo-krimskogo-tatarina-z-privazanou-do-sii-gireu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736557-okupacia-krimu-z-politicnih-ci-religijnih-motiviv-zatrimani-93-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736557-okupacia-krimu-z-politicnih-ci-religijnih-motiviv-zatrimani-93-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736557-okupacia-krimu-z-politicnih-ci-religijnih-motiviv-zatrimani-93-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736459-nacrada-priznacila-pozaplanovu-perevirku-newsone.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736459-nacrada-priznacila-pozaplanovu-perevirku-newsone.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736459-nacrada-priznacila-pozaplanovu-perevirku-newsone.html


 

НАБУ спільно з СБУ проводять обшуки у 

Фонді держмайна 

Національне антикорупційне бюро спільно зі 

Службою безпеки України здійснюють обшуки 

в приміщенні Фонду державного майна в 

Києві.

 

 

ГПУ повторно направила в Офіс 

Президента запит щодо заяв Мендель 

Генеральна прокуратура України повторно 

направила запит в Офіс Президента щодо 

публічних висловлювань прессекретаря Глави 

держави Юлії Мендель про те, що 

військовослужбовці Збройних Сил України 

допускають випадки обстрілів цивільних 

об’єктів на сході України.

 

 

АМКУ відкрив справу щодо набуття 

контролю над "Мотор Січ" 

Антимонопольний комітет України розпочав 

розгляд справ щодо набуття державним 

концерном "Укроборонпром" і компанією 

Skyrizon Aircraft Holdings Limited спільного 

контролю над ПАТ «Мотор Січ».

 

Суд відмовив Кузьміну в задоволенні позову 

до Парубія 

Окружний адмінсуд Києва відмовив 

ексзаступнику генерального прокурора Ренату 

Кузьміну в задоволенні позову до спікера 

Верховної Ради України Андрія Парубія.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736784-nabu-spilno-z-sbu-provodat-obsuki-u-fondi-derzmajna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736784-nabu-spilno-z-sbu-provodat-obsuki-u-fondi-derzmajna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736784-nabu-spilno-z-sbu-provodat-obsuki-u-fondi-derzmajna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736856-gpu-povtorno-napravila-v-ofis-prezidenta-zapit-sodo-zaav-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736856-gpu-povtorno-napravila-v-ofis-prezidenta-zapit-sodo-zaav-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736856-gpu-povtorno-napravila-v-ofis-prezidenta-zapit-sodo-zaav-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736636-amku-vidkriv-spravu-sodo-nabutta-kontrolu-nad-motor-sic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736636-amku-vidkriv-spravu-sodo-nabutta-kontrolu-nad-motor-sic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736636-amku-vidkriv-spravu-sodo-nabutta-kontrolu-nad-motor-sic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2736939-sud-vidmoviv-kuzminu-v-zadovolenni-pozovu-do-parubia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2736939-sud-vidmoviv-kuzminu-v-zadovolenni-pozovu-do-parubia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2736939-sud-vidmoviv-kuzminu-v-zadovolenni-pozovu-do-parubia.html


 

Одеський суд зняв арешт з майна 

обвинувачених у "справі Труханова" 

Малиновський райсуд Одеси під головуванням 

Сергія Черевка визнав вину Геннадія 

Труханова і групи посадовців та підприємців 

не доведеною і зняв арешт з майна та рахунків 

обвинувачених САП у розкраданні бюджетних 

коштів при придбанні будівлі заводу "Краян".

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Добре, що він був – основний підсумок з 

Саміту Україна-ЄС 

Які ще висновки можна зробити про перебіг та 

майбутнє європейської інтеграції України 

після Саміту в українських та європейських 

верхах 2019 року

 

 

На телемосту в нікуди говорити нема з ким 

Розбираємо технологію РФ-провокацій на 

конкретному прикладі

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський підписав указ про 

запровадження 4G по всій країні 

Президент України Володимир Зеленський 

затвердив заходи з покращення доступу до 

мобільного інтернету.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2736933-odeskij-sud-znav-arest-z-majna-obvinuvacenih-u-spravi-truhanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2736933-odeskij-sud-znav-arest-z-majna-obvinuvacenih-u-spravi-truhanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2736933-odeskij-sud-znav-arest-z-majna-obvinuvacenih-u-spravi-truhanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736878-dobre-so-vin-buv-osnovnij-pidsumok-z-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736878-dobre-so-vin-buv-osnovnij-pidsumok-z-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736878-dobre-so-vin-buv-osnovnij-pidsumok-z-samitu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736714-na-telemostu-v-nikudi-govoriti-nema-z-kim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736714-na-telemostu-v-nikudi-govoriti-nema-z-kim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2736609-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-zaprovadzenna-4g-po-vsij-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2736609-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-zaprovadzenna-4g-po-vsij-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2736609-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-zaprovadzenna-4g-po-vsij-kraini.html


 

Заборонені тарифи: українцям пояснили, як 

платити за світло 

ДП "НЕК "Укренерго" буде виставляти 

рахунки за свої послуги за старими тарифами, 

але у платіжці з'явиться також графа 

"рекомендований платіж", у якій будуть нові 

тарифи, що були заблоковані судом за позовом 

АТ "Нікопольський феросплавний завод".

 

 

Три українські книги увійшли до довгого 

списку Літературної нагороди "Ангелус" 

Книги українських письменників Олександра 

Бойченка, Андрія Любки та Юрія Винничука 

увійшли до довгого списку Літературної 

нагороди Центральної Європи "Ангелус", яку 

щорічно вручають у польському місті Вроцлав.

 

 

На Троєщині відкрили новозбудований 

пляж 

У Києві відкрили новозбудований пляж 

"Троєщина", що поруч із однойменним 

житловим масивом.

 

 

Українець зіграв у популярному серіалі 

"Дивні справи 3" 

Компанія Netflix презентувала третій сезон 

кінострічки "Дивні дива" (Stranger Things), 

який одразу ж отримав шалену популярність.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736918-zaboroneni-tarifi-ukraincam-poasnili-ak-platiti-za-svitlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736918-zaboroneni-tarifi-ukraincam-poasnili-ak-platiti-za-svitlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736918-zaboroneni-tarifi-ukraincam-poasnili-ak-platiti-za-svitlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2736782-tri-ukrainski-knigi-uvijsli-do-dovgogo-spisku-literaturnoi-nagorodi-angelus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2736782-tri-ukrainski-knigi-uvijsli-do-dovgogo-spisku-literaturnoi-nagorodi-angelus.html
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Українського дизайнера відзначили на 

Скандинавському міжнародному тижні 

моди 

Українець Руслан Хвастов переміг у категорії 

«Найкраща колекція та дизайнер» в рамках 

Скандинавського міжнародного тижня моди у 

Швеції.

 

Прихильники "страхової медицини" в 

Україні діють за сценарієм Кремля — 

Супрун 

Ідеї “страхової медицини”, яку пропагують 

представники певних партій, є спробою 

зберегти контроль над коштами платників 

податків на кшталт системи, що впроваджено у 

Росії.
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