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ТОП 

 

Європарламент має відреагувати на "вояж" 

французьких депутатів до Криму - посол 

Точицький 

Посол України в Бельгії, представник України 

при ЄС Микола Точицький звернувся до 

керівництва Європарламенту із закликом 

засудити незаконний візит французьких 

євродепутатів до окупованого Криму.

 

 

Допит Порошенка й обрання запобіжного 

заходу пройдуть в один день – Венедіктова 

ВІДЕО 

Допит п’ятого президента України, народного 

депутата з "Європейської солідарності" Петра 

Порошенка, а також обрання запобіжного 

заходу відбудеться завтра, 1 липня.
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Зеленський - про динаміку коронавірусу: 

треба готуватись до другої хвилі 

За наявної динаміки захворюваності на 

COVID-19 система охорони здоров'я має бути 

готовою до другої хвилі епідемії.

 

 

Третьякова заявляє, що проти неї запустили 

проплачену кампанію з дискредитації 

Народний депутат від "Слуги народу", голова 

Комітету ВР з питань соцполітики та захисту 

прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що 

проти неї ведеться 

 

Наскільки українці довіряють Зеленському, 

міністрам і політикам ОПИТУВАННЯ 

За даними опитування, Президенту 

Володимиру Зеленському довіряє 41% 

українців, а Голові Верховної Ради Дмитру 

Разумкову - 32%.

 

 

Студенти та науковці провели під Кабміном 

акцію ―СтопШкарлет‖ ФОТО  

Біля Кабінету міністрів України у вівторок, 30 

червня, пройшла акція ”СтопШкарлет”.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Українські і французькі дипломати готують 

візит Макрона до Києва 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

України Еміне Джапарова і посол Французької 

Республіки в Україні Етьєн де Понсен 

обмінялися думками  

 

 

Росія сама себе виключила із G7 агресією в 

Україні - посол Британії 

Росія сама виключила себе з "Великої сімки", 

розпочавши агресію проти України, тож і її 

повернення можливе тільки в разі припинення 

цих дій.

 

 

Світовий банк змінив директора у справах 

України 

Новим директором Світового банку у справах 

Білорусі, Молдови та України призначено 

Арупа Банерджі.

 

 

Україна не увійшла до переліку країн, для 

яких ЄС відкриває кордони 

Рада ЄС ухвалила у вівторок рекомендації 

щодо поступового скасування тимчасових 

обмежень на подорожі до ЄС, що були введені 

для протидії поширенню COVID-19. 
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Меджліс називає злочином голосування в 

Криму щодо "обнулення" Путіна ЗАЯВА 

Меджліс кримськотатарського народу зробив 

заяву у зв’язку зі злочином, здійснюваним 

Росією на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим 

 

Україна отримала від Італії гумдопомогу 

для подолання наслідків повеней 

Італія передала гуманітарну допомогу західним 

областям України, які постраждали від 

повеней, для подолання наслідків негоди.

 

 

Німеччина дає ЮНІСЕФ ще €2 мільйони 

для допомоги Україні 

Німеччина цього та наступного року 

профінансує ще один проєкт надзвичайної 

екстреної допомоги Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), надавши 2 мільйони євро для 

допомоги постраждалим від конфлікту на сході 

України.

 

 

Місію ОБСЄ знову не пускають на 

окупований Донбас — у бойовиків 

"карантин" 

Російські окупанти продовжують 

перешкоджати діяльності Спеціальній 

моніторинговій місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на 

сході України. У вівторок бойовики вкотре не 

пропустили представників місії на тимчасово 

окуповану територію.
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КОРОНАВІРУС 

 

Олена Зеленська одужує, але продовжує 

приймати антибіотики - ОП 

Перша леді Олена Зеленська, яка продовжує 

лікування від COVID-19 і двобічної пневмонії, 

почувається краще та поступово одужує.

 

 

Київ та 14 регіонів не готові до послаблення 

карантину — МОЗ 

Станом на 30 червня 14 регіонів України та 

місто Київ не відповідають усім необхідним 

критеріям для послаблення протиепідемічних 

заходів.

 

 

Оксфордські науковці віднесли Україну до 

країн з найбільшим ризиком другої хвилі 

COVID-19 

Серед майже півсотні країн, де зафіксована 

велика кількість інфікувань коронавірусом, 

десять перебувають у небезпеці швидкої другої 

хвилі.

 

 

Карантин при поверненні з країн ―червоної 

зони‖: як це працює 

В Україні дозволили не проходити карантин 

при поверненні з країн «червоного списку» за 

умови проведення аналізу на коронавірус.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054378-olena-zelenska-oduzue-ale-prodovzue-prijmati-antibiotiki-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054378-olena-zelenska-oduzue-ale-prodovzue-prijmati-antibiotiki-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054378-olena-zelenska-oduzue-ale-prodovzue-prijmati-antibiotiki-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054094-kiiv-ta-14-regioniv-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054094-kiiv-ta-14-regioniv-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054094-kiiv-ta-14-regioniv-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3053823-oksfordski-naukovci-vidnesli-ukrainu-do-krain-z-najbilsim-rizikom-drugoi-hvili-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3053823-oksfordski-naukovci-vidnesli-ukrainu-do-krain-z-najbilsim-rizikom-drugoi-hvili-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3053823-oksfordski-naukovci-vidnesli-ukrainu-do-krain-z-najbilsim-rizikom-drugoi-hvili-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3053823-oksfordski-naukovci-vidnesli-ukrainu-do-krain-z-najbilsim-rizikom-drugoi-hvili-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054325-karantin-pri-povernenni-z-krain-cervonoi-zoni-ak-ce-pracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054325-karantin-pri-povernenni-z-krain-cervonoi-zoni-ak-ce-pracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054325-karantin-pri-povernenni-z-krain-cervonoi-zoni-ak-ce-pracue.html


 

Чехія дає Україні 5,5 мільйона на 

запобігання COVID-19 у лікарнях 

Чеський уряд затвердив програму допомоги 

MEDEVAC для низки країн, які потребують 

підтримки, до числа яких віднесено Україну.

 

 

Відкриття дитячих таборів до 31 липня буде 

незаконним — МОЗ 

дкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 31 

липня цього року заборонене і може 

розцінюватися як порушення закону.

 

УКРАЇНА 

 

Саакашвілі пообіцяв Зеленському 

перетворення митниці на сервіс для бізнесу 

Під час засідання Національної ради реформ 

під головуванням Президента України 

Володимира Зеленського обговорили 

концепцію реформування митниці.

 

 

Четверо депутатів увійшли до складу групи 

"Партія "За майбутнє" 

Народні депутати Сергій Рудик, Ігор Молоток, 

Сергій Лабазюк і Антон Поляков увійшли до 

складу депутатської групи "Партія "За 

майбутнє".
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Турчинов очолить штаб "Європейської 

солідарності" 

Колишній секретар Ради національної безпеки 

та оборони Олександр Турчинов очолить штаб 

політичної партії "Європейська солідарність".

 

 

"Батьківщина" внесла законопроєкт про 20 

мільярдів для подолання наслідків повеней 

Члени фракції "Батьківщина" внесли 

законопроєкт про зміни до державного 

бюджету з метою виділення коштів для 

подолання наслідків повеней на заході 

України.

 

 

Новообраний депутат від "Батьківщини" 

склав присягу у Раді 

Сергій Євтушок склав присягу народного 

депутата на засіданні Верховної Ради у 

вівторок, 30 червня. 

 

 

Кожен люстрований чиновник, якого суд 

повернув у крісло, коштує бюджету пів 

мільйона – Малюська 

Міністр юстиції України Денис Малюська 

заявив, що кожен люстрований український 

посадовець, якого суд поновлює на посаді, 

обходиться державному бюджету в понад 

півмільйона гривень.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3053978-novoobranij-deputat-vid-batkivsini-sklav-prisagu-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3053978-novoobranij-deputat-vid-batkivsini-sklav-prisagu-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054092-kozen-lustrovanij-cinovnik-akogo-sud-povernuv-u-krislo-kostue-budzetu-piv-miljona-maluska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054092-kozen-lustrovanij-cinovnik-akogo-sud-povernuv-u-krislo-kostue-budzetu-piv-miljona-maluska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054092-kozen-lustrovanij-cinovnik-akogo-sud-povernuv-u-krislo-kostue-budzetu-piv-miljona-maluska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054092-kozen-lustrovanij-cinovnik-akogo-sud-povernuv-u-krislo-kostue-budzetu-piv-miljona-maluska.html


 

У Кривому Розі під час сесії міськради 

помер чиновник 

У Кривому Розі під час сесії міської ради 

помер чиновник Олександр Бризецький, який 

віддав роботі в органах місцевого 

самоврядування 32 роки. 

 

В Україні хочуть створити портал 

викривачів корупції – законопроєкт 

пройшов комітет 

Комітет Верховної Ради з питань 

антикорупційної політики рекомендує 

парламенту ухвалити в першому читанні 

законопроєкт №3450 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо … 

 

 

Із загиблим на Донбасі воїном "Айдару" 

Іваном Дедюхом попрощаються у Тернополі 

У середу, 1 липня, на Театральному майдані 

Тернополя відбудеться церемонія прощання з 

уродженцем міста Іваном Дедюхом - 

військовослужбовцем, який загинув 27 червня 

в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

 

ЕКОНОМІКА 

 

З 1 липня зростуть тарифи на доставку газу 

З 1 липня відбудеться підвищення тарифів на 

розподіл газу: вартість доставки палива в 

середньому зросте на 9,4%.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054355-u-krivomu-rozi-pid-cas-sesii-miskradi-pomer-cinovnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054355-u-krivomu-rozi-pid-cas-sesii-miskradi-pomer-cinovnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054355-u-krivomu-rozi-pid-cas-sesii-miskradi-pomer-cinovnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054315-v-ukraini-hocut-stvoriti-portal-vikrivaciv-korupcii-zakonoproekt-projsov-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054315-v-ukraini-hocut-stvoriti-portal-vikrivaciv-korupcii-zakonoproekt-projsov-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054315-v-ukraini-hocut-stvoriti-portal-vikrivaciv-korupcii-zakonoproekt-projsov-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054315-v-ukraini-hocut-stvoriti-portal-vikrivaciv-korupcii-zakonoproekt-projsov-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3054367-iz-zagiblim-na-donbasi-voinom-ajdaru-ivanom-deduhom-poprosautsa-u-ternopoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3054367-iz-zagiblim-na-donbasi-voinom-ajdaru-ivanom-deduhom-poprosautsa-u-ternopoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3054367-iz-zagiblim-na-donbasi-voinom-ajdaru-ivanom-deduhom-poprosautsa-u-ternopoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054390-z-1-lipna-zrostut-tarifi-na-dostavku-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054390-z-1-lipna-zrostut-tarifi-na-dostavku-gazu.html


 

Аеропорт "Київ" скорочує половину 

співробітників 

Міжнародний аеропорт "Київ" вимушено 

скорочує половину співробітників, щоб 

врятуватись від банкрутства внаслідок падіння 

пасажиропотоку через пандемію коронавірусу.

 

 

Експерт пояснив, як зробити лісове 

господарство прибутковим 

Україні потрібна інвентаризація лісів, щоб 

лісове господарство було прибутковим та 

екологічно стабільним, вважає директор 

Навчально-наукового 

 

 

Шостий енергоблок Запорізької АЕС вивели 

з резерву і підключили до енергосистеми 

Енергоблок №6 Запорізької АЕС (ЗАЕС) 

виведено із резерву та підключено до 

енергомережі.

 

 

Середня зарплата за рік збільшилася на 3% 

Середня номінальна зарплата українців за 

травень 2020 року була на 3% більшою за ту, 

яку вони отримали за травень 2019 року, і 

становила 10 542 грн.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054160-aeroport-kiiv-skorocue-polovinu-spivrobitnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054160-aeroport-kiiv-skorocue-polovinu-spivrobitnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054160-aeroport-kiiv-skorocue-polovinu-spivrobitnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054146-ekspert-poasniv-ak-zrobiti-lisove-gospodarstvo-pributkovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054146-ekspert-poasniv-ak-zrobiti-lisove-gospodarstvo-pributkovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054146-ekspert-poasniv-ak-zrobiti-lisove-gospodarstvo-pributkovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3053967-sostij-energoblok-zaporizkoi-aes-viveli-z-rezervu-i-pidklucili-do-energosistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3053967-sostij-energoblok-zaporizkoi-aes-viveli-z-rezervu-i-pidklucili-do-energosistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3053967-sostij-energoblok-zaporizkoi-aes-viveli-z-rezervu-i-pidklucili-do-energosistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054332-seredna-zarplata-za-rik-zbilsilasa-na-3.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054332-seredna-zarplata-za-rik-zbilsilasa-na-3.html


 

В Україні суттєво знизились ціни на молоду 

картоплю 

На українському ринку спостерігається 

тенденція стрімкого зниження цін на картоплю 

нового врожаю. Основною причиною 

негативного цінового тренду 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа про ―зниклий‖ мільярд НБУ: на 

комітет Ради кличуть Венедіктову і 

Холодницького 

Комітет Верховної Ради з питань 

антикорупційної політики вирішив викликати 

генерального прокурора Ірину Венедіктову та 

керівника Спеціалізованої 

 

 

Суд виправдав нападників на ексдепутата 

Найєма 

Шевченківський районний суд Києва 

виправдав трьох чоловіків, які у квітні 2018 

року напали у центрі Києва на Мустафу 

Найєма, який у той час був народним 

депутатом. 

 

 

"Лісовий" скандал з IKEA пов’язаний з 

ринковою боротьбою - експерт 

Скандал, пов’язаний із нібито незаконною 

закупівлею шведською компанією IKEA 

української деревини, швидше за все, є 

наслідком ринкової боротьби.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054248-v-ukraini-suttevo-znizilis-cini-na-molodu-kartoplu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054248-v-ukraini-suttevo-znizilis-cini-na-molodu-kartoplu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054248-v-ukraini-suttevo-znizilis-cini-na-molodu-kartoplu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054399-sprava-pro-zniklij-milard-nbu-na-komitet-radi-klicut-venediktovu-i-holodnickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054399-sprava-pro-zniklij-milard-nbu-na-komitet-radi-klicut-venediktovu-i-holodnickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054399-sprava-pro-zniklij-milard-nbu-na-komitet-radi-klicut-venediktovu-i-holodnickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054399-sprava-pro-zniklij-milard-nbu-na-komitet-radi-klicut-venediktovu-i-holodnickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054422-sud-vipravdav-napadnikiv-na-eksdeputata-najema.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054422-sud-vipravdav-napadnikiv-na-eksdeputata-najema.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054422-sud-vipravdav-napadnikiv-na-eksdeputata-najema.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054376-lisovij-skandal-z-ikea-povazanij-z-rinkovou-borotbou-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054376-lisovij-skandal-z-ikea-povazanij-z-rinkovou-borotbou-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054376-lisovij-skandal-z-ikea-povazanij-z-rinkovou-borotbou-ekspert.html


 

Суддю, яка забирала права у 

―автомайданівців‖, визнали невинуватою 

Прокуратура Києва готує апеляційну скаргу на 

виправдувальний вирок судді, яка виносила 

рішення у справах Автомайдану.

 

 

СБУ затримала ексбанкіра, який за $25 

тисяч ―продавав‖ посаду в НБУ 

Служба безпеки України затримала у Києві 

колишнього заступника голови правління 

одного з комерційних банків, який за 25 тисяч 

доларів «продавав» посаду начальника одного 

із управлінь Національного банку.

 

Польські прикордонники затримали 

українця, якого Інтерпол розшукував у 190 

країнах 

Українські прикордонники на пункті пропуску 

Шегині/Медика дозволили перетнути кордон 

чоловікові, якого розшукували за червоною 

карткою  

 

Керівник Укрспирту подав позов до суду 

про необхідність проведення конкурсу на 

підприємстві ДОКУМЕНТ 

Подано позов про необхідність проведення 

прозорого конкурсу на посаду директора ДП 

«Укрспирт».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054434-suddu-aka-zabirala-prava-u-avtomajdanivciv-viznali-nevinuvatou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054434-suddu-aka-zabirala-prava-u-avtomajdanivciv-viznali-nevinuvatou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054434-suddu-aka-zabirala-prava-u-avtomajdanivciv-viznali-nevinuvatou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054244-sbu-zatrimala-eksbankira-akij-za-25-tisac-prodavav-posadu-v-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054244-sbu-zatrimala-eksbankira-akij-za-25-tisac-prodavav-posadu-v-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054244-sbu-zatrimala-eksbankira-akij-za-25-tisac-prodavav-posadu-v-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054110-polski-prikordonniki-zatrimali-ukrainca-akogo-interpol-rozsukuvav-u-190-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054110-polski-prikordonniki-zatrimali-ukrainca-akogo-interpol-rozsukuvav-u-190-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054110-polski-prikordonniki-zatrimali-ukrainca-akogo-interpol-rozsukuvav-u-190-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054110-polski-prikordonniki-zatrimali-ukrainca-akogo-interpol-rozsukuvav-u-190-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054035-kerivnik-ukrspirtu-podav-pozov-do-sudu-pro-neobhidnist-provedenna-konkursu-na-pidpriemstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054035-kerivnik-ukrspirtu-podav-pozov-do-sudu-pro-neobhidnist-provedenna-konkursu-na-pidpriemstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054035-kerivnik-ukrspirtu-podav-pozov-do-sudu-pro-neobhidnist-provedenna-konkursu-na-pidpriemstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054035-kerivnik-ukrspirtu-podav-pozov-do-sudu-pro-neobhidnist-provedenna-konkursu-na-pidpriemstvi.html


 

Напад на співробітників нацпарку 

"Тузлівські лимани" - поліція відкрила три 

справи 

Слідчі відкрили три кримінальні провадження 

за фактом нападу групи осіб на співробітників 

адміністрації національного природного парку 

«Тузлівські лимани» в Одеській області в ході 

виконання ними посадових обов'язків.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Звідки взялися 66% українців, що вірять у 

―штучний коронавірус‖ АНАЛІТИКА 

На українських та російських маніпулятивних 

сайтах, орієнтованих на Україну, за півроку 

опубліковано 2500 відповідних новин саме про 

це

 

Лікар у смартфоні в разі форс-мажору 

замінить сімейного АНАЛІТИКА 

Чатбот для оцінки здоров’я і персональних 

ризиків створили херсонський лікар та інженер

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Wizz Air повідомила про відкриття 

маршрутів з України до Чехії та Італії 

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про 

відкриття нових маршрутів з Києва та Львова 

до Пардубіце (Чехія) з вересня цього року, а 

також ще трьох напрямків з березня 2021 року 

з Одеси до Італії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054179-napad-na-spivrobitnikiv-nacparku-tuzlivski-limani-policia-vidkrila-tri-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054179-napad-na-spivrobitnikiv-nacparku-tuzlivski-limani-policia-vidkrila-tri-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054179-napad-na-spivrobitnikiv-nacparku-tuzlivski-limani-policia-vidkrila-tri-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054179-napad-na-spivrobitnikiv-nacparku-tuzlivski-limani-policia-vidkrila-tri-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054183-zvidki-vzalisa-66-ukrainciv-so-virat-u-stucnij-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054183-zvidki-vzalisa-66-ukrainciv-so-virat-u-stucnij-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054183-zvidki-vzalisa-66-ukrainciv-so-virat-u-stucnij-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3054260-likar-u-smartfoni-v-razi-forsmazoru-zaminit-simejnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3054260-likar-u-smartfoni-v-razi-forsmazoru-zaminit-simejnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3054260-likar-u-smartfoni-v-razi-forsmazoru-zaminit-simejnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3054335-wizz-air-povidomila-pro-vidkritta-marsrutiv-z-ukraini-do-cehii-ta-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3054335-wizz-air-povidomila-pro-vidkritta-marsrutiv-z-ukraini-do-cehii-ta-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3054335-wizz-air-povidomila-pro-vidkritta-marsrutiv-z-ukraini-do-cehii-ta-italii.html


 

 

У Чернігові на Івана Купала влаштують 

містичне шоу 

У Чернігові 6 липня свято Івана Купала 

відзначать масштабним театралізованим шоу 

"Цвіт папороті" в Центральному парку 

культури та відпочинку.

 

 

Австрія не відкриватиме небо з Україною до 

15 липня 

Австрія продовжила заборону на регулярне 

пасажирське авіасполучення з Україною та 

низкою інших країн до 15 липня.

 

 

З липня столиця змінює умови надання 

пільгового проїзду 

Київ з 1 липня змінює умови надання 

пільгового проїзду в громадському транспорті, 

однак зміни стосуються лише пасажирів, які не 

зареєстровані у столиці.

 

 

На Закарпатті розквітли лавандові поля 

ФОТО 

Поблизу міста Перечин Закарпатської області 

розпочалося масове цвітіння лаванди.

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3054281-u-cernigovi-na-ivana-kupala-vlastuut-misticne-sou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3054281-u-cernigovi-na-ivana-kupala-vlastuut-misticne-sou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3054281-u-cernigovi-na-ivana-kupala-vlastuut-misticne-sou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054364-avstria-ne-vidkrivatime-nebo-z-ukrainou-do-15-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054364-avstria-ne-vidkrivatime-nebo-z-ukrainou-do-15-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054364-avstria-ne-vidkrivatime-nebo-z-ukrainou-do-15-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3053815-z-lipna-stolica-zminue-umovi-nadanna-pilgovogo-proizdu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3053815-z-lipna-stolica-zminue-umovi-nadanna-pilgovogo-proizdu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3053815-z-lipna-stolica-zminue-umovi-nadanna-pilgovogo-proizdu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3054162-na-zakarpatti-rozkvitli-lavandovi-pola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3054162-na-zakarpatti-rozkvitli-lavandovi-pola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3054162-na-zakarpatti-rozkvitli-lavandovi-pola.html


 

Львів: туристична мапа "Подорожуємо 

Україною" ІНФОГРАФІКА 

Пропонуємо найцікавіше у різних регіонах 

України. У випуску 16 - Львів, історичний 

центр якого внесено до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО 

 

"Галицьке Ельдорадо" презентувало 

туристичний логотип 

Місто Борислав, що на Львівщині, отримало 

свою айдентику (бренд). Основою логотипу 

стала нафтова качалка, розміщена на краплині 

нафти. 

 

У Рівному проведуть фестиваль прадавніх 

човнів 

На озері Басів Кут, що в Рівному, ентузіасти 

готуються до проведення 11-12 липня першого 

реконструкторського фестивалю прадавніх 

човнів.
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