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ТОП 

 

Адаптивний карантин до 31 липня: Кабмін 

опублікував оновлені правила 

Кабінет міністрів опублікував постанову щодо 

продовження адаптивного карантину до 31 

липня з оновленими правилами його 

дотримання.

  

 

Кава у Хмельницькому: місцевий суд не 

зміг оштрафувати Зеленського 

Хмельницький міськрайонний суд зупинив 

провадження у справі стосовно Президента 

Володимира Зеленського щодо порушення 

карантину під час  …

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048699-adaptivnij-karantin-do-31-lipna-kabmin-opublikuvav-onovleni-pravila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048699-adaptivnij-karantin-do-31-lipna-kabmin-opublikuvav-onovleni-pravila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048699-adaptivnij-karantin-do-31-lipna-kabmin-opublikuvav-onovleni-pravila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048385-kava-u-hmelnickomu-miscevij-sud-ne-zmig-ostrafuvati-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048385-kava-u-hmelnickomu-miscevij-sud-ne-zmig-ostrafuvati-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048385-kava-u-hmelnickomu-miscevij-sud-ne-zmig-ostrafuvati-zelenskogo.html


 

ПЦУ: справа через Томос є 

перешкоджанням міжнародному визнанню 

церкви ЗАЯВА 

Існування розслідування за заявою парафіян 

Київського Патріархату УПЦ на незаконні дії 

ряду вищих посадових осіб, які вчинили 

діяння, спрямовані на розпалювання 

міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ, є 

 

 

З 1 вересня оклади лікарів зростуть на 75% 

– Шмигаль 

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить з 1 

вересня збільшити оклади лікарям на 75 %.

  

 

14 моряків прилетіли в Україну після трьох 

років у в’язниці Лівії 

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» 

приземлився спеціальний рейс з 14 

громадянами України – членами екіпажу 

танкера «Рута», які повернулися додому після 

понад трьох років ув'язнення в Лівії.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МВФ прийме рішення щодо нового траншу 

для України у вересні 

Міжнародний валютний фонд планує в вересні 

цього року провести перший огляд виконання 

Україною програми Stand-By, за результатами 

якого буде прийняте рішення про виділення 

наступного траншу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048263-pcu-sprava-cerez-tomos-e-pereskodzannam-miznarodnomu-viznannu-cerkvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048263-pcu-sprava-cerez-tomos-e-pereskodzannam-miznarodnomu-viznannu-cerkvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048263-pcu-sprava-cerez-tomos-e-pereskodzannam-miznarodnomu-viznannu-cerkvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048263-pcu-sprava-cerez-tomos-e-pereskodzannam-miznarodnomu-viznannu-cerkvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048657-z-1-veresna-okladi-likariv-zrostut-na-75-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048657-z-1-veresna-okladi-likariv-zrostut-na-75-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048657-z-1-veresna-okladi-likariv-zrostut-na-75-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048530-14-morakiv-priletili-v-ukrainu-pisla-troh-rokiv-u-vaznici-livii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048530-14-morakiv-priletili-v-ukrainu-pisla-troh-rokiv-u-vaznici-livii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048530-14-morakiv-priletili-v-ukrainu-pisla-troh-rokiv-u-vaznici-livii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048114-mvf-prijme-risenna-sodo-novogo-transu-dla-ukraini-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048114-mvf-prijme-risenna-sodo-novogo-transu-dla-ukraini-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048114-mvf-prijme-risenna-sodo-novogo-transu-dla-ukraini-u-veresni.html


 

Російська "паспортизація" в ОРДЛО блокує 

виконання "Мінська" – США в ОБСЄ 

Незаконна видача Росією паспортів на 

тимчасово непідконтрольній уряду України 

території Донбасу є спробою легітимізувати 

так звані "ДНР" та "ЛНР", і ця політика 

перешкоджає мирному врегулюванню та 

блокує імплементацію Мінських …

 

 

«Москітний» флот: що змінять 

американські катери для України 

АНАЛІТИКА 

У Росії поважають противника лише тоді, коли 

він демонструє силу

 

 

Росія може застосувати "інтегровані 

війська" навіть проти країн Європи – ГУР 

України в ОБСЄ 

РФ поєднує традиційні військові та спецзасоби 

з відповідною діяльністю приватних 

військових компаній (ПВК), місцевих 

колабораціоністських сил та інших 

парамілітарних груп, що в сучасній російській 

військовій теорії 

 

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти 

третіх країн за кібератаки 

Україна приєдналася до погодженого ЄС 

пакету санкцій проти третіх країн за 

здійснення навмисних кібернетичних атак 

проти ЄС або проти його країн-членів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048537-rosijska-pasportizacia-v-ordlo-blokue-vikonanna-minska-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048537-rosijska-pasportizacia-v-ordlo-blokue-vikonanna-minska-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048537-rosijska-pasportizacia-v-ordlo-blokue-vikonanna-minska-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048321-moskitnij-flot-so-zminat-amerikanski-kateri-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048321-moskitnij-flot-so-zminat-amerikanski-kateri-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048321-moskitnij-flot-so-zminat-amerikanski-kateri-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048321-moskitnij-flot-so-zminat-amerikanski-kateri-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048726-rosia-moze-zastosuvati-integrovani-vijska-navit-proti-krain-evropi-gur-ukraini-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048726-rosia-moze-zastosuvati-integrovani-vijska-navit-proti-krain-evropi-gur-ukraini-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048726-rosia-moze-zastosuvati-integrovani-vijska-navit-proti-krain-evropi-gur-ukraini-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048726-rosia-moze-zastosuvati-integrovani-vijska-navit-proti-krain-evropi-gur-ukraini-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048724-ukraina-priednalasa-do-sankcij-es-proti-tretih-krain-za-kiberataki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048724-ukraina-priednalasa-do-sankcij-es-proti-tretih-krain-za-kiberataki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048724-ukraina-priednalasa-do-sankcij-es-proti-tretih-krain-za-kiberataki.html


 

Угорщина поновила автобусне сполучення з 

Україною 

Угорська сторона повідомила про відновлення 

пропуску через кордон пасажирських 

автобусів, не вимагаючи при цьому українцям і 

своїм співвітчизникам проходити карантин.

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 921 випадок 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

Станом на 19 червня в Україні лабораторно 

підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за 

добу — 921 новий

 

 

Київ та десять областей не готові до 

послаблення карантину – МОЗ (СПИСОК) 

Станом на 19 червня 10 областей та місто Київ 

не відповідають необхідним критеріям для 

послаблення протиепідемічних заходів.

 

 

829 інфікованих за добу: це ще плато чи уже 

друга хвиля? АНАЛІТИКА 

Що не день – то Україна ставить антирекорд. 

Чи не означає це, що ми ще далекі від 

закінчення епідемії? І що буде далі?

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048669-ugorsina-ponovila-avtobusne-spolucenna-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048669-ugorsina-ponovila-avtobusne-spolucenna-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048669-ugorsina-ponovila-avtobusne-spolucenna-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048159-v-ukraini-za-dobu-927-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048159-v-ukraini-za-dobu-927-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048159-v-ukraini-za-dobu-927-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048352-kiiv-ta-desat-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048352-kiiv-ta-desat-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048352-kiiv-ta-desat-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048028-829-infikovanih-za-dobu-ce-se-plato-ci-uze-druga-hvila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048028-829-infikovanih-za-dobu-ce-se-plato-ci-uze-druga-hvila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048028-829-infikovanih-za-dobu-ce-se-plato-ci-uze-druga-hvila.html


 

За порушення карантину загрожують 

штрафи до 340 тисяч – МОЗ 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

нагадав, що штрафи за невиконання 

протиепідемічних правил можуть сягати до 340 

тис. грн для власників бізнесу.

 

 

В Олександрівській лікарні Києва заповнені 

реанімації – головлікар 

В Олександрівській лікарні в Києві, яка є 

однією з тих, де лікують хворих на COVID-19, 

заповнені реанімації, лікарі не можуть 

стверджувати , що смертність зменшується.

 

 

Степанов назвав поведінку українців щодо 

карантинних обмежень “анархією” 

Міністр охорони здоров`я Максим Степанов 

назвав поведінку українців з точки зору 

дотримання правил карантину ―анархією‖.

 

 

В Ізмаїлі та п'яти районах Одещини 

посилили карантин 

Комісія з ТЕБ і НС Одеської 

облдержадміністрації ухвалила рішення про 

посилення карантинних заходів в Ізмаїлі та 

п'яти районах області.

 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048721-za-porusenna-karantinu-zagrozuut-strafi-do-340-tisac-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048721-za-porusenna-karantinu-zagrozuut-strafi-do-340-tisac-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048721-za-porusenna-karantinu-zagrozuut-strafi-do-340-tisac-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3048433-v-oleksandrivskij-likarni-kieva-zapovneni-reanimacii-golovlikar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3048433-v-oleksandrivskij-likarni-kieva-zapovneni-reanimacii-golovlikar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3048433-v-oleksandrivskij-likarni-kieva-zapovneni-reanimacii-golovlikar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048099-stepanov-nazvav-povedinku-ukrainciv-sodo-karantinnih-obmezen-anarhieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048099-stepanov-nazvav-povedinku-ukrainciv-sodo-karantinnih-obmezen-anarhieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048099-stepanov-nazvav-povedinku-ukrainciv-sodo-karantinnih-obmezen-anarhieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048412-v-izmaili-ta-pati-rajonah-odesini-posilili-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048412-v-izmaili-ta-pati-rajonah-odesini-posilili-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048412-v-izmaili-ta-pati-rajonah-odesini-posilili-karantin.html


 

Заступник Єрмака представив нового 

голову Вінницької ОДА 

Вінницька область має довести до завершення 

реформи охорони здоров’я, освіти та 

децентралізації.

  

 

Вакарчук хоче позбутись мандату попри 

рішення Ради 

Лідер партії ―Голос‖ Святослав Вакарчук 

планує домогтися дострокового припинення 

повноважень народного депутата шляхом 

виходу із фракції та подальшого виключення зі 

списку політсили на її з'їзді.

  

 

Абрамовського призначили міністром 

захисту довкілля 

Верховна Рада ухвалила постанову "Про 

призначення Абрамовського Р. Р. міністром 

захисту довкілля та природних ресурсів 

України".

 

Шестеро мерів презентували нову політичну 

партію 

У Києві презентували політичну партію 

місцевого самоврядування "Пропозиція".

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048618-zastupnik-ermaka-predstaviv-novogo-golovu-vinnickoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048618-zastupnik-ermaka-predstaviv-novogo-golovu-vinnickoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048618-zastupnik-ermaka-predstaviv-novogo-golovu-vinnickoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048420-vakarcuk-hoce-pozbutis-mandatu-popri-risenna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048420-vakarcuk-hoce-pozbutis-mandatu-popri-risenna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048420-vakarcuk-hoce-pozbutis-mandatu-popri-risenna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047476-abramovskogo-priznacili-ministrom-zahistu-dovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047476-abramovskogo-priznacili-ministrom-zahistu-dovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047476-abramovskogo-priznacili-ministrom-zahistu-dovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048469-u-kievi-sist-meriv-prezentuvali-novu-politicnu-partiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048469-u-kievi-sist-meriv-prezentuvali-novu-politicnu-partiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048469-u-kievi-sist-meriv-prezentuvali-novu-politicnu-partiu.html


 

Нацкорпус приніс труну під офіс "Партії 

Шарія" 

У Миколаєві члени обласного осередку 

політичної партії "Національний Корпус" 

принесли під офіс «Партії Шарія» 

імпровізовану труну з портретом лідера цієї 

політсили.

 

 

Епіфаній провів панахиду за батьком 

Порошенка 

У Свято-Михайлівському монастирі 

митрополит Київський і всієї України Епіфаній 

провів панахиду за батьком п'ятого президента 

України Петра Порошенка - Олексієм 

Порошенком.

 

 

Ситуація з водними ресурсами в Україні 

може погіршитись - РНБО 

Робоча група під головуванням заступника 

секретаря РНБО Олексія Соловйова розглянула 

питання стану поверхневих водних об’єктів в 

країні та 

ЕКОНОМІКА 

 

ВВП у першому кварталі скоротився на 

1,3% - Держстат 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 

першому кварталі 2020 року скоротився на 

1,3% порівняно з аналогічним періодом торік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048635-nackorpus-prinis-trunu-pid-ofis-partii-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048635-nackorpus-prinis-trunu-pid-ofis-partii-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048635-nackorpus-prinis-trunu-pid-ofis-partii-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048479-epifanij-proviv-panahidu-za-batkom-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048479-epifanij-proviv-panahidu-za-batkom-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048479-epifanij-proviv-panahidu-za-batkom-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048627-situacia-z-vodnimi-resursami-v-ukraini-moze-pogirsitis-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048627-situacia-z-vodnimi-resursami-v-ukraini-moze-pogirsitis-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048627-situacia-z-vodnimi-resursami-v-ukraini-moze-pogirsitis-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048711-vvp-u-persomu-kvartali-skorotivsa-na-13-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048711-vvp-u-persomu-kvartali-skorotivsa-na-13-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048711-vvp-u-persomu-kvartali-skorotivsa-na-13-derzstat.html


 

Турецький бізнес цікавиться земельною 

реформою в Україні – посол 

Турецькі підприємці цікавляться змінами 

українського законодавства щодо ринку землі, 

перспективами співпраці у сфері державно-

приватного партнерства та створенням 

індустріальних парків та зон.

 

 

Кабмін виділив 2,3 мільярда лікарням, які 

на межі закриття 

Кабінет міністрів ухвалив зміни до Програми 

медичних гарантій, якими запроваджується 

новий пакет для інфекційних, 

протитуберкульозних, психіатричних, 

районних лікарень.

 

 

Рада ухвалила закон про впровадження 

нових фінансових інструментів на ринку 

капіталу 

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення залучення інвестицій та 

запровадження нових фінансових 

інструментів".

 

 

Сума вкладів у банках-учасниках Фонду 

гарантування зросла за час карантину на 

5,7% 

Із початку карантину обсяг вкладів українців у 

банках, які є учасниками Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб, зріс на 28,7 млрд грн, 

або на 5,7%.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048462-tureckij-biznes-cikavitsa-zemelnou-reformou-v-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048462-tureckij-biznes-cikavitsa-zemelnou-reformou-v-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048462-tureckij-biznes-cikavitsa-zemelnou-reformou-v-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048687-kabmin-vidiliv-23-milarda-likarnam-aki-na-mezi-zakritta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048687-kabmin-vidiliv-23-milarda-likarnam-aki-na-mezi-zakritta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048687-kabmin-vidiliv-23-milarda-likarnam-aki-na-mezi-zakritta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048381-rada-uhvalila-zakon-pro-vprovadzenna-novih-finansovih-instrumentiv-na-rinku-kapitalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048381-rada-uhvalila-zakon-pro-vprovadzenna-novih-finansovih-instrumentiv-na-rinku-kapitalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048381-rada-uhvalila-zakon-pro-vprovadzenna-novih-finansovih-instrumentiv-na-rinku-kapitalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048381-rada-uhvalila-zakon-pro-vprovadzenna-novih-finansovih-instrumentiv-na-rinku-kapitalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048496-suma-vkladiv-u-bankahucasnikah-fondu-garantuvanna-zrosla-za-cas-karantinu-na-57.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048496-suma-vkladiv-u-bankahucasnikah-fondu-garantuvanna-zrosla-za-cas-karantinu-na-57.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048496-suma-vkladiv-u-bankahucasnikah-fondu-garantuvanna-zrosla-za-cas-karantinu-na-57.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3048496-suma-vkladiv-u-bankahucasnikah-fondu-garantuvanna-zrosla-za-cas-karantinu-na-57.html


 

Призначили нового голову правління 

Ощадбанку 

Наглядова рада Ощадбанку підбила підсумки 

конкурсу на посаду голови правління та 

затвердила на цю посаду Сергія Наумова.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кримські окупанти призначили дату суду у 

"справі Джемілєва" 

Попереднє судове засідання у сфабрикованій 

"справі" проти лідера кримськотатарського 

народу Мустафи Джемілєва відбудеться в 

окупованому Армянську 25 червня о 9:30.

 

 

Адвокат заявляє про тиск на свідків захисту 

у "другій бахчисарайській справі" 

Південний окружний військовий суд міста 

Ростов-на-Дону, РФ, чинить тиск на свідків 

захисту у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга 

бахчисарайська група).

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Венедіктова повідомила про закриття трьох 

справ, у яких фігурував Порошенко 

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила 

про закриття трьох кримінальних проваджень, 

у яких фігурував експрезидент Петро 

Порошенко.
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Обшук в Асоціації міжнародних 

автоперевізників виявив "схеми" на понад 

300 мільйонів 

Служба безпеки України задокументувала 

фінансову оборудку керівників Асоціації 

міжнародних перевезень з коштами учасників 

ринку, внаслідок якої держави завдано 

багатомільйонних збитків.

 

 

Верховний суд поновив Бочковського на 

посаді глави ДСНС 

Касаційний адміністративний суд у складі 

Верховного суду поновив Сергія Бочковського 

на посаді голови Державної служби з 

надзвичайних ситуацій.

 

 

Справи Майдану: ексбійцю "Беркута" 

повідомили про підозру за події на 

Інститутській 

Повідомлено про підозру колишньому 

службовцю полку міліції особливого 

призначення «Беркут», підпорядкованого 

Головному управлінню МВС України в м. 

Києві, який брав участь у подіях 20 лютого 

2014 року на вул. Інститутській.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Куди йдемо ми з Шарієм? 

Обговорюємо тему з політичними експертами, 

учасниками передвиборчих кампаній. 
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«Вагнер» і компанія. Найманці 

тоталітарного режиму 

ГУР та СБУ розповіли в ОБСЄ, як Кремль 

воює за кордоном з використанням приватних 

військових компаній 

 

Російська фабрика «шпигунських справ» 

українців: типові підходи та статті 

АНАЛІТИКА  

Продовжуємо розбір кейсів української «сотні 

політв'язнів» у РФ

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українські туристи з липня зможуть літати 

до Туреччини без самоізоляції і тестування – 

Криклій 

З 1 липня туристи з України матимуть змогу 

літати до Туреччини без самоізоляції та 

тестування, а лише з дотриманням необхідних 

вимог безпеки. 

 

 

На Арабатській Стрілці провели флешмоб 

та звернулися до Президента ВІДЕО 

На Херсонщині на Арабатській Стрілці 

активісти та відпочивальники провели 

флешмоб на пляжі, звернувшись до 

Президента України з приводу створення тут 

ОТГ. 
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На Хрещатику перевірили, як ресторани та 

кафе дотримуються карантину 

Спільні групи у складі працівників ГУ 

Держпродспоживслужби в місті Києві спільно 

з КП «Муніципальна охорона» здійснили 

перевірку та контроль за дотриманням 

карантинних заходів у … 

 

Раді пропонують запровадити “декретну” 

відпустку для чоловіків 

У Верховній Раді України зареєстровано 

проєкт закону на виконання зобов’язань 

України в межах міжнародного «Партнерства 

Біарріц», який розширює можливості 

українських чоловіків у частині поєднання 

професійн 

 

 

Україна вийшла в фінал фестивалю 

національних культур і мистецтв «World 

Folk Vision» 

Україна вийшла у фінал Всесвітнього 

фестивалю-конкурсу «World Folk Vision», який 

зібрав представників із 115 країн світу.

 

Професор зі США запропонував рецепт 

створення українського Гарварду 

Трансформація України у високотехнологічну 

економіку має розпочатися зі створення цілком 

нового університету – еквіваленту Стенфорду, 

Гарварду чи Массачусетського 

технологічного інституту, і для цього
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WizzAir запускає рейс «Запоріжжя – 

Дортмунд» 

З 2 серпня із відривається нове авіасполучення 

Запоріжжя – Дортмунд.

 

 

Озера України, які варто відвідати цього 

літа. Інфографіка 

Літо - це чудова нагода відвідати туристичні 

місця нашої країни з неймовірною красою 

природи, наприклад, солені озера, які є 

унікальними та цілющими …
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