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ТОП 

 

Проєкт бюджету Пентагону передбачає $250 

мільйонів для України – сенатор 

Законопроєкт про оборонний бюджет США на 

наступний рік містить положення про 

виділення Україні щонайменше $250 млн 

допомоги у сфері

 

Повені в Україні: МЗС просить допомоги у 

Євросоюзу й НАТО 

Міністерство закордонних справ звернулося до 

держав-партнерів та штаб-квартир 

міжнародних організацій з проханням про 

допомогу у подоланні

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051474-proekt-budzetu-pentagonu-peredbacae-250-miljoniv-dla-ukraini-senator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051474-proekt-budzetu-pentagonu-peredbacae-250-miljoniv-dla-ukraini-senator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052063-poveni-v-ukraini-mzs-prosit-dopomogi-u-evrosouzu-j-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052063-poveni-v-ukraini-mzs-prosit-dopomogi-u-evrosouzu-j-nato.html


 

Україна і Угорщина 29 червня відкриють 

усі пункти пропуску – Сіярто 

Усі пункти пропуску на українсько-угорському 

кордоні відкриються у понеділок, 29 червня.

 

Зеленський вручив ключі від нових квартир 

постраждалим від вибуху на Позняках 

Володимир Зеленський передав ключі від 

нового житла постраждалим від вибуху, що 

стався 21 червня в одній із багатоповерхівок 

київського району Позняки.

 

Вступна кампанія у виші триватиме з 1 по 

22 серпня 

Вступна кампанія у виші триватиме з 1 по 22 

серпня, абітурієнти зможуть подавати 

електронні заяви без свідоцтва про освіту , але 

за записом про його замовлення в системі 

ЄДЕБО. 

 

В Україні з 2 липня дозволили відкрити 

кінотеатри 

Кабмін вніс зміни до постанови про 

встановлення карантину, яка передбачає 

можливість роботи кінотеатрів починаючи з 2 

липня.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051765-ukraina-i-ugorsina-29-cervna-vidkriut-usi-punkti-propusku-siarto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051765-ukraina-i-ugorsina-29-cervna-vidkriut-usi-punkti-propusku-siarto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052015-zelenskij-vruciv-kluci-vid-novih-kvartir-postrazdalim-vid-vibuhu-na-poznakah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052015-zelenskij-vruciv-kluci-vid-novih-kvartir-postrazdalim-vid-vibuhu-na-poznakah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051879-vstupna-kampania-u-visi-trivatime-z-1-po-22-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051879-vstupna-kampania-u-visi-trivatime-z-1-po-22-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051904-v-ukraini-z-2-lipna-dozvolili-vidkriti-kinoteatri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051904-v-ukraini-z-2-lipna-dozvolili-vidkriti-kinoteatri.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Сіярто підтвердив намір Угорщини 

блокувати засідання Україна-НАТО 

Угорщина блокуватиме засідання комісії 

Україна-НАТО до вирішення питання мови 

освіти угорської нацменшини на Закарпатті.

 

Конфлікт на Донбасі триває довше, ніж 

Друга світова – Україна в ОБСЄ 

Російсько-український конфлікт триває довше, 

ніж Друга світова війна, але керівництво РФ 

продовжує блокувати перспективи мирного, 

політико-дипломатичного врегулювання.

 

Кулеба роз’яснив ситуацію навколо 

"угорського" району на Закарпатті 

Берегівський район на Закарпатті не 

створюється заново, він існував і раніше, а 

тепер у межах адміністративно-територіальної 

реформи укрупнюється.

 

Уряд затвердив угоду про військово-

фінансове співробітництво з Туреччиною 

Кабінет міністрів України затвердив Угоду між 

КМУ та Урядом Турецької Республіки про 

військово-фінансове співробітництво. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051810-siarto-pidtverdiv-namir-ugorsini-blokuvati-zasidanna-ukrainanato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051810-siarto-pidtverdiv-namir-ugorsini-blokuvati-zasidanna-ukrainanato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052036-konflikt-na-donbasi-trivae-dovse-niz-druga-svitova-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052036-konflikt-na-donbasi-trivae-dovse-niz-druga-svitova-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051913-kuleba-rozasniv-situaciu-navkolo-ugorskogo-rajonu-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051913-kuleba-rozasniv-situaciu-navkolo-ugorskogo-rajonu-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051829-urad-zatverdiv-ugodu-pro-vijskovofinansove-spivrobitnictvo-z-tureccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051829-urad-zatverdiv-ugodu-pro-vijskovofinansove-spivrobitnictvo-z-tureccinou.html


 

РФ може захопити дамбу в Херсоні, щоб 

повернути воду до Криму - генерал США 

Росія під час навчань «Кавказ-2020» може 

оголосити про «гуманітарну кризу» в Криму 

через брак води, а потім захопити дамбу в 

Херсоні, щоб повернути воду на анексований 

півострів, сказавши, що у неї «не було 

вибору».

 

Україна приєдналася до євросанкцій проти 

Сирії 

Україна приєдналася до рішення ЄС 

продовжити ще на рік, до 1 червня 2021 року, 

обмежувальні заходи щодо фізичних осіб та 

установ у зв’язку із розвитком ситуації в Сирії.

 

МЗС прокоментувало спроби РФ 

дискредитувати Україну в Португалії 

Українсько-португальські відносини 

залишаються міцними й довірливими попри 

спроби маргінальних симпатиків Кремля у 

Португалії дискредитувати Україну та 

підірвати її дружні відносини з іншими 

державами.

 

 

У ВР зареєстрували проєкт заяви щодо 

нелегітимного голосування про 

"обнулення" Путіна у Криму 

У Верховній Раді зареєстровано проєкт 

постанови щодо нелегітимного проведення 

загальноросійського голосування по поправках 

до Конституції 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051812-rf-moze-zahopiti-dambu-v-hersoni-sob-povernuti-vodu-do-krimu-general-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051812-rf-moze-zahopiti-dambu-v-hersoni-sob-povernuti-vodu-do-krimu-general-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051788-ukraina-priednalasa-do-evrosankcij-proti-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051788-ukraina-priednalasa-do-evrosankcij-proti-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052024-mzs-prokomentuvalo-sprobi-rf-diskredituvati-ukrainu-v-portugalii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052024-mzs-prokomentuvalo-sprobi-rf-diskredituvati-ukrainu-v-portugalii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051639-u-vr-zareestruvali-proekt-zaavi-sodo-nelegitimnogo-golosuvanna-pro-obnulenna-putina-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051639-u-vr-zareestruvali-proekt-zaavi-sodo-nelegitimnogo-golosuvanna-pro-obnulenna-putina-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051639-u-vr-zareestruvali-proekt-zaavi-sodo-nelegitimnogo-golosuvanna-pro-obnulenna-putina-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051639-u-vr-zareestruvali-proekt-zaavi-sodo-nelegitimnogo-golosuvanna-pro-obnulenna-putina-u-krimu.html


 

Україна приєдналася до євросистеми 

контролю якості повітря 

Розпочався автоматизований процес передачі 

даних про якість атмосферного повітря з 

серверів Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України в систему індексу 

якості повітря Європейського екологічного 

агентства.

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу — 994 випадки COVID-19. 

ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 25 червня лабораторно 

підтвердженл 40 008 випадків COVID-19, за 

добу зареєстровано 994 нові випадки.

 

 

COVID-19 у Києві: у яких районах хворих 

найбільше КАРТА 

У Києві на сьогодні підтверджено 4609 

випадків захворювання на COVID-19, з них 81 

за останню добу.

 

Зеленський: Якщо не зупинити поширення 

COVID-19, пік буде посеред літа 

Президент Володимир Зеленський вважає 

недостатньою роботу з роз’яснення людям 

потреби дотримання карантинних заходів після

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051733-ukraina-priednalasa-do-evrosistemi-kontrolu-akosti-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051733-ukraina-priednalasa-do-evrosistemi-kontrolu-akosti-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051526-v-ukraini-za-dobu-994-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051526-v-ukraini-za-dobu-994-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3051573-covid19-u-kievi-u-akih-rajonah-hvorih-najbilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3051573-covid19-u-kievi-u-akih-rajonah-hvorih-najbilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051795-zelenskij-akso-ne-zupiniti-posirenna-covid19-pik-bude-posered-lita.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051795-zelenskij-akso-ne-zupiniti-posirenna-covid19-pik-bude-posered-lita.html


 

МОЗ вніс дексаметазон у протокол 

лікування COVID-19 

Робоча група при Міністерстві охорони 

здоров’я внесла дексаметазон в протокол 

лікування COVID-19.

 

Європейське агентство дозволило лікувати 

COVID-19 препаратом "Ремдесівір" 

Європейське агентство з лікарських засобів 

(ЕМА) рекомендує для боротьби з 

коронавірусом використовувати препарат 

"Ремдесівір".

 

Зеленський підписав закон про 

експериментальні препарати у лікуванні 

COVID-19 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон, що передбачає продовження 

застосування експериментальних препаратів 

для лікування хворих на коронавірусну 

хворобу. 

 

Для вступників з Криму і ОРДЛО скасували 

самоізоляцію 

Кабмін вніс зміни в постанову № 392 від 20 

травня 2020 року "Про встановлення карантину 

з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051570-moz-vnis-deksametazon-u-protokol-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051570-moz-vnis-deksametazon-u-protokol-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052057-evropejske-agentstvo-dozvolilo-likuvati-covid19-preparatom-remdesivir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052057-evropejske-agentstvo-dozvolilo-likuvati-covid19-preparatom-remdesivir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052097-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-eksperimentalni-preparati-u-likuvanni-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052097-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-eksperimentalni-preparati-u-likuvanni-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052097-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-eksperimentalni-preparati-u-likuvanni-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052097-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-eksperimentalni-preparati-u-likuvanni-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051891-dla-vstupnikiv-z-krimu-i-ordlo-skasuvali-samoizolaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051891-dla-vstupnikiv-z-krimu-i-ordlo-skasuvali-samoizolaciu.html


УКРАЇНА 

 

"Діти низької якості": висловлювання 

Третьякової прокоментували у "Слузі 

народу" 

Народний депутат Галина Третьякова як 

голова Комітету ВР з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів Галина 

Третьякова на своєму місці, тому позбавляти її 

повноважень причин немає.

 

Уряд призначив Шкарлета в.о. міністра 

освіти 

Кабінет міністрів призначив Сергія Шкарлета 

заступником міністра освіти і виконувачем 

обов'язків міністра. 

 

Уряд призначив Держсекретаря Кабміну 

Уряд призначив державним секретарем 

Кабінету міністрів Олександра Ярему.

 

У Раді прибуло: ЦВК зареєструвала нового 

депутата 

Центральна виборча комісія визнала обраним 

та зареєструвала народним депутатом Сергія 

Євтушка.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052044-diti-nizkoi-akosti-vislovluvanna-tretakovoi-prokomentuvali-u-sluzi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052044-diti-nizkoi-akosti-vislovluvanna-tretakovoi-prokomentuvali-u-sluzi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052044-diti-nizkoi-akosti-vislovluvanna-tretakovoi-prokomentuvali-u-sluzi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052044-diti-nizkoi-akosti-vislovluvanna-tretakovoi-prokomentuvali-u-sluzi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051819-urad-priznaciv-skarleta-vo-ministra-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051819-urad-priznaciv-skarleta-vo-ministra-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051861-urad-priznaciv-derzsekretara-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051861-urad-priznaciv-derzsekretara-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051947-u-radi-pribulo-cvk-zareestruvala-novogo-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051947-u-radi-pribulo-cvk-zareestruvala-novogo-deputata.html


 

У міністра економіки з'явилась ще одна 

посада - рішення уряду  

Кабінет міністрів України на засіданні 25 

червня ухвалив розпорядження «Про 

призначення Петрашка І. Р. представником 

Кабінету міністрів України у наглядовій раді 

Ради бізнес-омбудсмена».

 

 

Уряд погодив відставку голови 

Кіровоградської ОДА 

Кабінет міністрів погодив відставку Андрія 

Балоня з поста голови Кіровоградської 

обласної держадміністрації.

 

 

Бійці ООС знищили російську переносну 

станцію розвідки "Кредо-М1" ВІДЕО 

Українські військові з 24 Окремої 

механізованої бригади імені короля Данила 

зняли знищення переносної станції наземної 

розвідки ворога ПСНР-8

 

У Запоріжжі Нацкорпус проводить акцію 

проти Шарія і "патріотів" Медведчука 

ВІДЕО 

Кілька сотень активістів “Національного 

корпусу”, ветерани АТО та волонтери 

проводять численну акцію під назвою “Проти 

ватного реваншу”.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051967-u-ministra-ekonomiki-zavilas-se-odna-posada-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051967-u-ministra-ekonomiki-zavilas-se-odna-posada-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051853-urad-pogodiv-vidstavku-golovi-kirovogradskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3051853-urad-pogodiv-vidstavku-golovi-kirovogradskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3051919-bijci-oos-znisili-rosijsku-perenosnu-stanciu-rozvidki-kredom1.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3051919-bijci-oos-znisili-rosijsku-perenosnu-stanciu-rozvidki-kredom1.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3052117-u-zaporizzi-nackorpus-provodit-akciu-proti-saria-i-patriotiv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3052117-u-zaporizzi-nackorpus-provodit-akciu-proti-saria-i-patriotiv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3052117-u-zaporizzi-nackorpus-provodit-akciu-proti-saria-i-patriotiv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3052117-u-zaporizzi-nackorpus-provodit-akciu-proti-saria-i-patriotiv-medvedcuka.html


ЕКОНОМІКА 

 

Уряд дає близько 700 мільйонів на боротьбу 

з наслідками повеней  

Кабінет міністрів прийняв рішення спрямувати 

на захід України близько 700 млн грн на 

першочергові кроки у подоланні наслідків 

повені.

 

 

ПриватБанк запускає іпотеку під 9,99% 

річних 

ПриватБанк з 1 липня 2020 року починає 

кредитувати в рамках державної програми 

“Доступне житло під 10%”.

 

 

Уряд дав "зелене світло" е-резидентству для 

іноземного бізнесу 

Уряд підтримав і дав "зелене світло" на 

впровадження е-резидентства в Україні.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3052038-urad-dae-blizko-700-miljoniv-na-borotbu-z-naslidkami-povenej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3052038-urad-dae-blizko-700-miljoniv-na-borotbu-z-naslidkami-povenej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051851-privatbank-zapuskae-ipoteku-pid-999-ricnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051851-privatbank-zapuskae-ipoteku-pid-999-ricnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051838-urad-dav-zelene-svitlo-erezidentstvu-dla-inozemnogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051838-urad-dav-zelene-svitlo-erezidentstvu-dla-inozemnogo-biznesu.html


 

У травні Мінфін залучив рекордний обсяг 

фінансів у національній валюті 

У травні 2020 року Міністерство фінансів 

провело всі чотири заплановані аукціони з 

розміщення облігацій внутрішньої державної 

позики (ОВДП), за

 

Нафтогаз зобов’язали віддавати до бюджету 

на 50 мільйонів більше 

Уряд схвалив рішення, відповідно до якого з 

дивідендів НАК "Нафтогаз України" 

перерахують до спеціального фонду 

державного бюджету на 50,9 млн грн більше, 

ніж планувалося. 

 

Україна не обкладатиме митом імпорт 

дизпалива та скрапленого газу з РФ 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 

(МКМТ) ухвалила рішення про недоцільність 

порушення антисубсидиційного розслідування 

щодо імпорту в 

 

Мінекономіки зафіксувало припинення 

зростання безробіття 

За останні два тижні кількість безробітних не 

збільшується. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051770-u-travni-minfin-zaluciv-rekordnij-obsag-finansiv-u-nacionalnij-valuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051770-u-travni-minfin-zaluciv-rekordnij-obsag-finansiv-u-nacionalnij-valuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3052078-naftogaz-zobovazali-viddavati-do-budzetu-na-50-miljoniv-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3052078-naftogaz-zobovazali-viddavati-do-budzetu-na-50-miljoniv-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051743-ukraina-ne-obkladatime-mitom-import-dizpaliva-ta-skraplenogo-gazu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051743-ukraina-ne-obkladatime-mitom-import-dizpaliva-ta-skraplenogo-gazu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051911-minekonomiki-zafiksuvalo-pripinenna-zrostanna-bezrobitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051911-minekonomiki-zafiksuvalo-pripinenna-zrostanna-bezrobitta.html


 

Україна може отримати врожай близько 97 

млн т зерна - експерти 

Україна у новому маркетинговому році може 

очікувати на новий рекордний показник 

урожаю кукурудзи та другий за обсягом 

урожай пшениці.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова засудила дискримінаційні вислови 

депутатки Третьякової 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова засудила дискримінаційні 

вислови голови Комітету ВР з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів 

Галини Третьякової.

 

 

Судилище по "справі Джемілєва" в 

окупованому Криму перенесли на 9 липня 

У Армянському міському «суді» окупованого 

Криму не відбулося заплановане на сьогодні, 

25 червня, попереднє засідання у кримінальній 

справі проти лідера кримськотатарського 

народу Мустафи Джемілєва.

 

В окупованому Криму та РФ – 94 

українських політв’язнів-кримчан 

94 українських політв’язнів, які проживали на 

Кримському півострові, перебувають на 

території тимчасово окупованого Криму та 

Російської Федерації, із них близько 70 – це 

кримські татари.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051955-ukraina-moze-otrimati-vrozaj-blizko-97-mln-t-zerna-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051955-ukraina-moze-otrimati-vrozaj-blizko-97-mln-t-zerna-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051722-denisova-zasudila-diskriminacijni-vislovi-deputatki-tretakovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051722-denisova-zasudila-diskriminacijni-vislovi-deputatki-tretakovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051841-sudilise-po-spravi-dzemileva-v-okupovanomu-krimu-perenesli-na-9-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051841-sudilise-po-spravi-dzemileva-v-okupovanomu-krimu-perenesli-na-9-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051959-v-okupovanomu-krimu-ta-rf-94-ukrainskih-politvaznivkrimcan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051959-v-okupovanomu-krimu-ta-rf-94-ukrainskih-politvaznivkrimcan.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

СБУ завершила слідство у справі Стерненка 

Служба безпеки завершила слідство у справі 

колишнього очільника одеського "Правого 

сектору" Сергія Стерненка. 

 

Суд відпустив Омеляна під особисте 

зобов'язання 

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний 

захід ексміністру інфраструктури Володимиру 

Омеляну у вигляді особистого зобов'язання. 

 

Зміни у наглядовій раді ПриватБанку: 

ОАСК відкрив провадження 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

(ОАСК) відкрив провадження у справі щодо 

зміни голови та членів наглядової ради 

ПриватБанку. 

 

Зґвалтування у Кагарлику: поліція обіцяє 

потерпілій цілодобову охорону від завтра 

Поліція та заступник міністра внутрішніх 

справ Антон Геращенко запевнили, що від 

завтра буде надано цілодобову охорону жінці, 

яка є потерпілою у справі про зґвалтування у 

Кагарлику. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051782-sbu-zaversila-slidstvo-u-spravi-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051782-sbu-zaversila-slidstvo-u-spravi-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052080-sud-vidpustiv-omelana-pid-osobiste-zobovazanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052080-sud-vidpustiv-omelana-pid-osobiste-zobovazanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051816-zmini-u-nagladovij-radi-privatbanku-oask-vidkriv-provadzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3051816-zmini-u-nagladovij-radi-privatbanku-oask-vidkriv-provadzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051843-zgvaltuvanna-u-kagarliku-policia-obicae-poterpilij-cilodobovu-ohoronu-vid-zavtra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051843-zgvaltuvanna-u-kagarliku-policia-obicae-poterpilij-cilodobovu-ohoronu-vid-zavtra.html


 

Поліція встановила покупців баз 

персональних даних з анонімного Тelegram-

бота 

Поліція встановила осіб, які придбали 

незаконні бази даних з персональною 

інформацєію громадян України.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Росія використовує чотири вертикалі 

управління окупованим Донбасом - Вадим 

Скібіцький, представник Головного 

управління розвідки МО України 

(Інтерв’ю) 

Попри постійні мирні переговори, загроза 

поновлення Росією широкомасштабних 

бойових дій проти України нікуди не зникла.

 

Туреччина: купатися чи не купатися? 

АНАЛІТИКА 

Усі «за» і «проти» відпочинку на турецьких 

курортах

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Ханський палац і “Ластівчине гніздо”: 

Україна внесла 175 пам’яток Криму до 

держреєстру 

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 

прийняв постанови “Про внесення об’єктів 

культурної спадщини національного значення 

до 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051776-policia-vstanovila-pokupciv-baz-personalnih-danih-z-anonimnogo-telegrambota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051776-policia-vstanovila-pokupciv-baz-personalnih-danih-z-anonimnogo-telegrambota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051776-policia-vstanovila-pokupciv-baz-personalnih-danih-z-anonimnogo-telegrambota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051776-policia-vstanovila-pokupciv-baz-personalnih-danih-z-anonimnogo-telegrambota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3051924-vadim-skibickij-predstavnik-golovnogo-upravlinna-rozvidki-mo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3051924-vadim-skibickij-predstavnik-golovnogo-upravlinna-rozvidki-mo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3051924-vadim-skibickij-predstavnik-golovnogo-upravlinna-rozvidki-mo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3051924-vadim-skibickij-predstavnik-golovnogo-upravlinna-rozvidki-mo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3051924-vadim-skibickij-predstavnik-golovnogo-upravlinna-rozvidki-mo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3051924-vadim-skibickij-predstavnik-golovnogo-upravlinna-rozvidki-mo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3051358-tureccina-kupatisa-ci-ne-kupatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3051358-tureccina-kupatisa-ci-ne-kupatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051877-hanskij-palac-i-lastivcine-gnizdo-ukraina-vnesla-175-pamatok-krimu-do-derzreestru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051877-hanskij-palac-i-lastivcine-gnizdo-ukraina-vnesla-175-pamatok-krimu-do-derzreestru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051877-hanskij-palac-i-lastivcine-gnizdo-ukraina-vnesla-175-pamatok-krimu-do-derzreestru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3051877-hanskij-palac-i-lastivcine-gnizdo-ukraina-vnesla-175-pamatok-krimu-do-derzreestru.html


 

Систему E-Health планують інтегрувати у 

додаток "Дія" 

Міністерство охорони здоров'я разом з 

Міністерством цифрової трансформації 

працюють над інтеграцією системи E-Health в 

додаток "Дія".

 

Туристичну індустрію в Україні 

розвиватимуть за стандартами ЄС 

Туристична індустрія України має розвиватися 

відповідно до стандартів Європейського 

Союзу.

 

У Мін'юсті назвали найпопулярніші дитячі 

імена у 2020 році 

Найпопулярнішими іменами для 

новонароджених стали Артем та Софія.

 

Топ-9 цілющих мінеральних вод України. 

ІНФОГРАФІКА 

Україна багата на мінеральні джерела, "жива 

вода" яких допомагає відновити сили і 

подолати тяжкі захворювання 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051953-sistemu-ehealth-planuut-integruvati-u-dodatok-dia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051953-sistemu-ehealth-planuut-integruvati-u-dodatok-dia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3051739-turisticnu-industriu-v-ukraini-rozvivatimut-za-standartami-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3051739-turisticnu-industriu-v-ukraini-rozvivatimut-za-standartami-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051504-u-minusti-nazvali-najpopularnisi-ditaci-imena-u-2020-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051504-u-minusti-nazvali-najpopularnisi-ditaci-imena-u-2020-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3051751-top9-cilusih-mineralnih-vod-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3051751-top9-cilusih-mineralnih-vod-ukraini.html


 

Заступниця Малюськи придбала пса, якого 

Мін'юст продавав з торгів ВІДЕО 

Заступник міністра юстиції Валерія Коломієць 

придбала пса, якого раніше виставили на 

продаж на Openmarket CETAM. 

 

Кабмін визначив дати завершення 

навчального року у школах і коледжах 

Кабінет міністрів визначив дати завершення 

навчального року для учнів та випускників 

шкіл, а також учнів закладів профосвіти. 

 

У Карпатському нацпарку розповіли про 

стан місцевих маршрутів для туристів 

У Карпатському національному природному 

парку, що на Івано-Франківщині, для туристів 

доступні 4 еколого-пізнавальні маршрути, 

однак негода перекрила дорогу до водоспаду 

Гук.

 

 

Кінофестиваль "Молодість" стартує у 

серпні 

Міжнародний кінофестиваль «Молодість» 

цього року відбудеться з 22 по 30 серпня.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3051602-zastupnica-maluski-pridbala-psa-akogo-minust-prodavav-z-torgiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3051602-zastupnica-maluski-pridbala-psa-akogo-minust-prodavav-z-torgiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051846-kabmin-viznaciv-dati-zaversenna-navcalnogo-roku-u-skolah-i-koledzah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051846-kabmin-viznaciv-dati-zaversenna-navcalnogo-roku-u-skolah-i-koledzah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3051917-u-karpatskomu-nacparku-rozpovili-pro-stan-miscevih-marsrutiv-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3051917-u-karpatskomu-nacparku-rozpovili-pro-stan-miscevih-marsrutiv-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3052099-kinofestival-molodist-startue-u-serpni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3052099-kinofestival-molodist-startue-u-serpni.html

