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ТОП 

 

Прикарпаття просить 500 мільйонів на 

ліквідацію наслідків стихії - Прем'єр ВІДЕО 

Івано-Франківська область попросила пів 

мільярда гривень на ліквідацію наслідків 

повені.

 

 

«Кімната, де це сталося»: що Болтон 

розповів про Україну 

Скандальна книжка ексрадника президента 

США розкриває погляди Трампа на українське 

питання

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051335-prikarpatta-prosit-500-miljoniv-na-likvidaciu-naslidkiv-poveni-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051335-prikarpatta-prosit-500-miljoniv-na-likvidaciu-naslidkiv-poveni-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3051069-kimnata-de-ce-stalosa-so-bolton-rozpoviv-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3051069-kimnata-de-ce-stalosa-so-bolton-rozpoviv-pro-ukrainu.html


 

 

Для подолання наслідків паводку може 

знадобитися не один мільярд — Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

висловив співчуття родинам загиблих під час 

повені в західних областях країни.

 

Ставки за вкладами вперше знизилися до 

однознакових показників – НБУ 

В Україні вперше за часів незалежності стали 

надавати однознакові відсоткові ставки за 

вкладами.

 

 

Київ та 13 областей не готові до 

послаблення карантину – МОЗ 

Станом на 24 червня 13 регіонів України та 

місто Київ не відповідають усім необхідним 

критеріям для послаблення протиепідемічних 

заходів.

 

Меблі IKEA: підрядник заперечує 

використання незаконно вирубаної 

української деревини 

Український виробник меблів для IKEA 

заперечує виготовлення продукції для цієї 

шведської компанії із деревини, незаконно 

вирубаної в українських Карпатах. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051419-zelenskij-postrazdalim-vid-poveni-derzava-ne-zalisit-vas-u-bidi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051419-zelenskij-postrazdalim-vid-poveni-derzava-ne-zalisit-vas-u-bidi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051237-stavki-za-vkladami-vperse-znizilisa-do-odnoznakovih-pokaznikiv-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051237-stavki-za-vkladami-vperse-znizilisa-do-odnoznakovih-pokaznikiv-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051164-kiiv-ta-13-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051164-kiiv-ta-13-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051200-mebli-ikea-pidradnik-zaperecue-vikoristanna-nezakonno-virubanoi-ukrainskoi-derevini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051200-mebli-ikea-pidradnik-zaperecue-vikoristanna-nezakonno-virubanoi-ukrainskoi-derevini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051200-mebli-ikea-pidradnik-zaperecue-vikoristanna-nezakonno-virubanoi-ukrainskoi-derevini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051200-mebli-ikea-pidradnik-zaperecue-vikoristanna-nezakonno-virubanoi-ukrainskoi-derevini.html


 

Україна - в ООН: 147 дітей загинули під час 

агресії РФ на Донбасі 

Тривала агресія РФ на сході України, 

посилення обстрілів, у тому числі приватних 

помешкань та шкіл, щільне мінування 

територій призвели до сотень

 

Правила ЗНО-2020: що змінив карантин 

У четвер, 25 червня, розпочинається зовнішнє 

незалежне тестування. Першим тестом, який 

складатимуть абітурієнти, буде математика.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Ізраїль готовий допомогти потерпілим через 

паводок на заході України 

Ізраїль готовий надати першочергову 

гуманітарну допомогу потерпілим внаслідок 

підтоплення районам західної частини 

України.

 

 

Зеленський обговорив з Ердоганом 

будівництво житла для переселенців з 

Криму 

Президенти України і Туреччини Володимир 

Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган 

обговорили питання будівництва на 

Херсонщині житла для 500 сімей внутрішньо 

переміщених осіб з АР Крим.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3051375-ukraina-v-oon-147-ditej-zaginuli-pid-cas-agresii-rf-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3051375-ukraina-v-oon-147-ditej-zaginuli-pid-cas-agresii-rf-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051368-pravila-zno2020-so-zminiv-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051368-pravila-zno2020-so-zminiv-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051183-izrail-gotovij-dopomogti-poterpilim-cerez-pavodok-na-zahodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051183-izrail-gotovij-dopomogti-poterpilim-cerez-pavodok-na-zahodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051388-zelenskij-obgovoriv-z-erdoganom-budivnictvo-zitla-dla-pereselenciv-z-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051388-zelenskij-obgovoriv-z-erdoganom-budivnictvo-zitla-dla-pereselenciv-z-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051388-zelenskij-obgovoriv-z-erdoganom-budivnictvo-zitla-dla-pereselenciv-z-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051388-zelenskij-obgovoriv-z-erdoganom-budivnictvo-zitla-dla-pereselenciv-z-krimu.html


 

В’їзд українців до РФ лише за закордонним 

паспортом хочуть скасувати через суд 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

просять визнати протиправною та нечинною 

постанову Кабінету міністрів, згідно з якою 

для виїзду на територію РФ громадянам 

України потрібен закордонний паспорт.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу — 940 випадків COVID-19 

ІНФОГРАФІКА 

Станом на 24 червня в Україні лабораторно 

підтверджені за добу 940 нових випадків 

коронавірусу.

 

 

На Київщині за три дні можуть знову 

посилити карантин 

Якщо впродовж трьох днів показник динаміки 

зростання випадків інфікування коронавірусом 

не знизиться, то у Київській області можуть 

знову посилити карантинні заходи.

 

Львів відкриває ресторани та фітнес-клуби 

У Львові комісія з надзвичайних ситуацій 

дозволила відновити роботу закладів 

громадського харчування та фітнес-клубів в 

рамках пом'якшення карантину.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051321-vizd-ukrainciv-do-rf-lise-za-zakordonnim-pasportom-hocut-skasuvati-cerez-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051321-vizd-ukrainciv-do-rf-lise-za-zakordonnim-pasportom-hocut-skasuvati-cerez-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050869-v-ukraini-za-dobu-940-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050869-v-ukraini-za-dobu-940-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051212-na-kiivsini-za-tri-dni-mozut-znovu-posiliti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051212-na-kiivsini-za-tri-dni-mozut-znovu-posiliti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051327-lviv-vidkrivae-restorani-ta-fitnesklubi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051327-lviv-vidkrivae-restorani-ta-fitnesklubi.html


УКРАЇНА 

 

Ситуація критична, затоплення перевершує 

масштаб 2008 року — Шмигаль 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 

вважає, що ситуація у підтоплених районах 

Західної України критична.

 

 

Зеленський - про паводки: Час зайнятися 

укріпленням берегів 

Президент Володимир Зеленський вимагає від 

уряду системного рішення щодо розв'язання 

проблеми щорічного підтоплення в західних 

областях України.

 

Корнієнко хоче крапки у скандалі про 

"корабельну сосну": просить вибачення у 

двох депутаток 

Голова партії, перший заступник голови 

фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко 

перепросив за свої сексистські висловлювання, 

а також зазначив, що 

 

 

Говорити про підвищення зарплат депутатів 

поки зарано – Голова ВР 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

вважає передчасним говорити про підвищення 

заробітних плат народних депутатів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051070-situacia-kriticna-zatoplenna-pereversue-masstab-2008-roku-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051070-situacia-kriticna-zatoplenna-pereversue-masstab-2008-roku-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051354-zelenskij-pro-pavodki-cas-zajnatisa-ukriplennam-beregiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051354-zelenskij-pro-pavodki-cas-zajnatisa-ukriplennam-beregiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051330-kornienko-hoce-krapki-u-skandali-pro-korabelnu-sosnu-prosit-vibacenna-u-dvoh-deputatok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051330-kornienko-hoce-krapki-u-skandali-pro-korabelnu-sosnu-prosit-vibacenna-u-dvoh-deputatok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051330-kornienko-hoce-krapki-u-skandali-pro-korabelnu-sosnu-prosit-vibacenna-u-dvoh-deputatok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051330-kornienko-hoce-krapki-u-skandali-pro-korabelnu-sosnu-prosit-vibacenna-u-dvoh-deputatok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050815-govoriti-pro-pidvisenna-zarplat-deputativ-poki-zarano-golova-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050815-govoriti-pro-pidvisenna-zarplat-deputativ-poki-zarano-golova-vr.html


 

Голосування “без прописки”: ЦВК 

нарахувала майже 6 мільйонів нових 

виборців 

Близько 6 млн українців отримають право 

брати участь у виборах завдяки проведеній 

лібералізації процедур зміни місця 

голосування або визначення чи зміни виборчої 

адреси. 

 

Море біля танкера Delfi "заляпане" 

сріблястою плівкою — екоінспекція 

В Держекоінспекції перевірили стан морської 

води біля підтопленого танкера Delfi - 

дослідженням взятої проби встановлено 

перевищення у 1,5 раза нормованих значень 

щодо вмісту нафтопродуктів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Понад 10% незабезпечених споживчих 

кредитів можуть стати непрацюючими 

через кризу 

Через кризу понад 10% незабезпечених 

споживчих кредитів можуть стати 

непрацюючими.

 

 

НБУ не буде скасовувати результати 

конкурсу на посаду голови правління 

Ощадбанку 

Національний банк вважає, що новий голова 

правління Ощадбанку Сергій Наумов переміг у 

чесному та відкритому конкурсі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051207-golosuvanna-bez-propiski-cvk-narahuvala-majze-6-miljoniv-novih-viborciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051207-golosuvanna-bez-propiski-cvk-narahuvala-majze-6-miljoniv-novih-viborciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051207-golosuvanna-bez-propiski-cvk-narahuvala-majze-6-miljoniv-novih-viborciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051207-golosuvanna-bez-propiski-cvk-narahuvala-majze-6-miljoniv-novih-viborciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051275-more-bila-tankera-delfi-zalapane-sriblastou-plivkou-ekoinspekcia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051275-more-bila-tankera-delfi-zalapane-sriblastou-plivkou-ekoinspekcia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051226-ponad-10-nezabezpecenih-spozivcih-kreditiv-mozut-stati-nepracuucimi-cerez-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051226-ponad-10-nezabezpecenih-spozivcih-kreditiv-mozut-stati-nepracuucimi-cerez-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051226-ponad-10-nezabezpecenih-spozivcih-kreditiv-mozut-stati-nepracuucimi-cerez-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051226-ponad-10-nezabezpecenih-spozivcih-kreditiv-mozut-stati-nepracuucimi-cerez-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051385-nbu-ne-bude-skasovuvati-rezultati-konkursu-na-posadu-golovi-pravlinna-osadbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051385-nbu-ne-bude-skasovuvati-rezultati-konkursu-na-posadu-golovi-pravlinna-osadbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051385-nbu-ne-bude-skasovuvati-rezultati-konkursu-na-posadu-golovi-pravlinna-osadbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051385-nbu-ne-bude-skasovuvati-rezultati-konkursu-na-posadu-golovi-pravlinna-osadbanku.html


 

Східному ГЗК продовжили ліцензію на 

переробку уранових руд  

Державна інспекція ядерного регулювання 

України продовжила ліцензію на провадження 

діяльності з переробки уранових руд ДП 

"Східний гірничо-збагачувальний комбінат". 

 

На Закарпатті паводок завдав збитків 

дорогам та мостам на 125 мільйонів 

Паводком на Закарпатті пошкоджено 12 

автодоріг комунальної власності, 6 ділянок 

автодороги державної власності (Н-09), а 

також зруйновано 5 підвісних мостів.

 

З 1 липня зросте максимальний розмір 

допомоги з безробіття — служба зайнятості 

В Україні з 1 липня за законом про 

держбюджет на 2020 рік збільшиться один з 

ключових соціальних стандартів - 

прожитковий мінімум, від якого залежить, 

зокрема, розмір максимальної допомоги з 

безробіття.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Заарештованого у Криму цивільного 

журналіста на місяць відправили до 

психлікарні 

Цивільного журналіста Руслана Сулейманова, 

заарештованого за другою сімферопольською 

«справою Хізб ут-Тахрір», помістили у 

стаціонар

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051379-shidnomu-gzk-prodovzili-licenziu-na-pererobku-uranovih-rud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051379-shidnomu-gzk-prodovzili-licenziu-na-pererobku-uranovih-rud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051250-na-zakarpatti-pavodok-zavdav-zbitkiv-dorogam-ta-mostam-na-125-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051250-na-zakarpatti-pavodok-zavdav-zbitkiv-dorogam-ta-mostam-na-125-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3051222-z-1-lipna-zroste-maksimalnij-rozmir-dopomogi-z-bezrobitta-sluzba-zajnatosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3051222-z-1-lipna-zroste-maksimalnij-rozmir-dopomogi-z-bezrobitta-sluzba-zajnatosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051382-zaarestovanogo-u-krimu-civilnogo-zurnalista-na-misac-vidpravili-do-psihlikarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051382-zaarestovanogo-u-krimu-civilnogo-zurnalista-na-misac-vidpravili-do-psihlikarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051382-zaarestovanogo-u-krimu-civilnogo-zurnalista-na-misac-vidpravili-do-psihlikarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051382-zaarestovanogo-u-krimu-civilnogo-zurnalista-na-misac-vidpravili-do-psihlikarni.html


 

Переселенці із Золотого отримали житло, 

яке їм пообіцяв Зеленський у листопаді 

Переселенцям із Золотого на Луганщині 

надали житло, яке їм обіцяв Президент 

України Володимир Зеленський в листопаді 

під час зустрічі.

 

 

Росія посилює блокування українських 

медіа в Криму – правозахисниця 

Росія не тільки продовжує, а й посилює 

системне блокування незалежних українських 

медіа в окупованому Криму.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

СБУ відкрила справу проти колишнього 

керівництва "Антонова" - Укроборонпром 

Служба безпеки України відкрила кримінальне 

провадження проти колишнього керівництва 

ДП "Антонов" за порушення порядку передачі 

міжнародних товарів, що підлягають 

державному контролю. 

 

ДБР викликає Порошенка на допит 30 

червня 

Державне бюро розслідувань викликає п'ятого 

Президента України Петра Порошенка 30 

червня на допит.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051366-pereselenci-iz-zolotogo-otrimali-zitlo-ake-im-poobicav-zelenskij-u-listopadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051366-pereselenci-iz-zolotogo-otrimali-zitlo-ake-im-poobicav-zelenskij-u-listopadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051404-rosia-posilue-blokuvanna-ukrainskih-media-v-krimu-pravozahisnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051404-rosia-posilue-blokuvanna-ukrainskih-media-v-krimu-pravozahisnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051147-sbu-vidkrila-spravu-proti-kolisnogo-kerivnictva-antonova-ukroboronprom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051147-sbu-vidkrila-spravu-proti-kolisnogo-kerivnictva-antonova-ukroboronprom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051210-dbr-viklikae-porosenka-na-dopit-30-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051210-dbr-viklikae-porosenka-na-dopit-30-cervna.html


 

ДБР повідомило про підозру Януковичу та 

двом ексміністрам оборони 

Слідчі головного слідчого управління ДБР 

повідомили про підозру у вчиненні державної 

зради президенту-втікачу Віктору Януковичу 

та двом колишнім міністрам оборони України - 

Дмитру Саламатіну та Павлу Лебедєву. 

 

У Києві провели експертну дискусію про 

український сценарій перехідного 

правосуддя 

У Києві пройшла тематична експертна зустріч 

на тему міжнародного досвіду і українського 

сценарію в питаннях впровадження 

перехідного правосуддя.

 

Завтра ВАКС обиратиме запобіжний захід 

ексміністру Омеляну 

Завтра, 25 червня, о 13:40 Вищий 

антикорупційний суд розгляне клопотання про 

обрання запобіжного заходу ексміністру 

інфраструктури.

 

Рахункова палата виявила порушення у 

використанні коштів для безпечного стану 

ЧАЕС 

Рахункова палата виявила порушень на 702 

млн грн з витрачених коштів на підтримку в 

безпечному стані та підготовку до зняття з 

експлуатації ЧАЕС у 2018–2019 роках.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051392-dbr-povidomilo-pro-pidozru-anukovicu-ta-dvom-eksministram-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051392-dbr-povidomilo-pro-pidozru-anukovicu-ta-dvom-eksministram-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051235-u-kievi-proveli-ekspertnu-diskusiu-pro-ukrainskij-scenarij-perehidnogo-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051235-u-kievi-proveli-ekspertnu-diskusiu-pro-ukrainskij-scenarij-perehidnogo-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051235-u-kievi-proveli-ekspertnu-diskusiu-pro-ukrainskij-scenarij-perehidnogo-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051235-u-kievi-proveli-ekspertnu-diskusiu-pro-ukrainskij-scenarij-perehidnogo-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051421-zavtra-vaks-obiratime-zapobiznij-zahid-eksministru-omelanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051421-zavtra-vaks-obiratime-zapobiznij-zahid-eksministru-omelanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051141-rahunkova-palata-viavila-porusenna-u-vikoristanni-kostiv-dla-bezpecnogo-stanu-caes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051141-rahunkova-palata-viavila-porusenna-u-vikoristanni-kostiv-dla-bezpecnogo-stanu-caes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051141-rahunkova-palata-viavila-porusenna-u-vikoristanni-kostiv-dla-bezpecnogo-stanu-caes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051141-rahunkova-palata-viavila-porusenna-u-vikoristanni-kostiv-dla-bezpecnogo-stanu-caes.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Винуватці повеней-катастроф давно відомі. 

Але ще жодного разу вони не відповіли за 

скоєне… АНАЛІТИКА 

Вирубуючи ліси, забудовуючи береги річок, 

люди “копають яму” собі й нащадкам. 

Укрінформ звернувся до фахівчині, яка знає 

про це, здається, все …

 

 

Грошей в людей менше, а споживчі настрої 

поліпшуються. Парадокс? АНАЛІТИКА 

Попри складну епідситуацію та відсутність 

«докарантинного» рівня доходів, українці 

інтуїтивно відчувають: країна іде на поправку. 

Чи не помиляються?

 

Розпізнай афериста: банки ніколи не 

вимагають даних картки АНАЛІТИКА 

І пам’ятайте, що упіймати та звинуватити 

«банківського» афериста дуже важко. Поліція 

не любить братися за подібні справи

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Якщо скучили за подорожами: до яких 

країн уже можна їхати СПИСОК 

Міністр інфраструктури України Владислав 

Криклій опублікував перелік країн, до яких 

можуть подорожувати громадяни України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051298-vinuvatci-povenejkatastrof-davno-vidomi-ale-se-zodnogo-razu-voni-ne-vidpovili-za-skoene.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051298-vinuvatci-povenejkatastrof-davno-vidomi-ale-se-zodnogo-razu-voni-ne-vidpovili-za-skoene.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051298-vinuvatci-povenejkatastrof-davno-vidomi-ale-se-zodnogo-razu-voni-ne-vidpovili-za-skoene.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051298-vinuvatci-povenejkatastrof-davno-vidomi-ale-se-zodnogo-razu-voni-ne-vidpovili-za-skoene.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051387-grosej-v-ludej-mense-a-spozivci-nastroi-polipsuutsa-paradoks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051387-grosej-v-ludej-mense-a-spozivci-nastroi-polipsuutsa-paradoks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051394-rozpiznaj-aferista-banki-nikoli-ne-vimagaut-danih-kartki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051394-rozpiznaj-aferista-banki-nikoli-ne-vimagaut-danih-kartki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051409-akso-skucili-za-podorozami-do-akih-krain-uze-mozna-ihati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051409-akso-skucili-za-podorozami-do-akih-krain-uze-mozna-ihati.html


 

Морська вода біля узбережжя Одеси й 

Затоки не відповідає нормі – МОЗ 

Морська вода біля узбережжя Одеси та Затоки 

не відповідає за санітарно-мікробіологічними 

показниками нормативним вимогам. 

 

Україна і Туреччина 1 липня частково 

відкриють небо 

Із 1 липня між Україною та Туреччиною 

будуть відновлені деякі авіарейси. 

 

 

В Україні визначили найкращі винаходи та 

розробки за останні 5 років 

У Торгово-промисловій палаті України 24 

червня в онлайн-режимі відбувся фінал 

Всеукраїнського конкурсу «Винахід року 

2020», де визначили найкращі винаходи та 

розробки за останні 5 років. 

 

 

Світоліній присвоєно звання "Почесний 

громадянин міста Харкова" 

Кращій українській тенісистці Еліна 

Світоліной присвоєно звання "Почесний 

громадянин міста Харкова". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050853-morska-voda-bila-uzberezza-odesi-j-zatoki-ne-vidpovidae-normi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050853-morska-voda-bila-uzberezza-odesi-j-zatoki-ne-vidpovidae-normi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051352-ukraina-i-tureccina-1-lipna-castkovo-vidkriut-nebo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051352-ukraina-i-tureccina-1-lipna-castkovo-vidkriut-nebo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051362-v-ukraini-viznacili-najkrasi-vinahodi-ta-rozrobki-za-ostanni-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051362-v-ukraini-viznacili-najkrasi-vinahodi-ta-rozrobki-za-ostanni-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3051120-svitolinij-prisvoeno-zvanna-pocesnij-gromadanin-mista-harkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3051120-svitolinij-prisvoeno-zvanna-pocesnij-gromadanin-mista-harkova.html


 

СУМ в США запрошує до участі у 

віртуальних літніх таборах 

Спілка Української Молоді в Сполучених 

Штатах проводить віртуальні літні табори для 

юнацтва. 

 

ЄБРР та ЄС розробили рекомендації для 

мінімізування наслідків кризи в 

українському туризмі 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

та Європейський Союз розробили низку 

заходів і рекомендацій для мінімізування 

наслідків кризи в туристичній галузі України, 

спричиненої пандемією COVID-19.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3051232-sum-v-ssa-zaprosue-do-ucasti-u-virtualnih-litnih-taborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3051232-sum-v-ssa-zaprosue-do-ucasti-u-virtualnih-litnih-taborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3051214-ebrr-ta-es-rozrobili-rekomendacii-dla-minimizuvanna-naslidkiv-krizi-v-turisticnij-galuzi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3051214-ebrr-ta-es-rozrobili-rekomendacii-dla-minimizuvanna-naslidkiv-krizi-v-turisticnij-galuzi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3051214-ebrr-ta-es-rozrobili-rekomendacii-dla-minimizuvanna-naslidkiv-krizi-v-turisticnij-galuzi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3051214-ebrr-ta-es-rozrobili-rekomendacii-dla-minimizuvanna-naslidkiv-krizi-v-turisticnij-galuzi-ukraini.html

