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ТОП 

 

Захоплення заручників у Луцьку. 

ОНОВЛЮЄТЬСЯ 

На центральній площі Луцька, близько 10.29 

ранку, озброєний чоловік, який представився 

як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус 

з пасажирами. В області ввели оперативний 

план “Заручник”, на місці працюють усі 

служби поліції. СБУ повідомляє, що в автобусі 

- близько десяти пасажирів.

 

 

 

 

 

Президенти України та Швейцарії 

підписали меморандум про партнерство 

У межах державного візиту Президента 

Швейцарської Конфедерації Симонетти 

Соммаруги в Україну було підписано низку 

українсько-швейцарських двосторонніх 

документів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067040-avtobus-iz-zarucnikami-u-lucku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067040-avtobus-iz-zarucnikami-u-lucku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067081-prezidenti-ukraini-ta-svejcarii-pidpisali-memorandum-pro-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067081-prezidenti-ukraini-ta-svejcarii-pidpisali-memorandum-pro-partnerstvo.html


 

Поранений під Павлополем український 

військовий помер у лікарні 

Український військовий, поранений у вівторок 

під Павлополем у Донецькій області, помер у 

лікувальному закладі.

 

Авіатроща літака МАУ: Україна чекає 

цього тижня на делегацію з Ірану 

Україна не приймає аргумент про людську 

помилку в збитті літака Міжнародних авіаліній 

України над Тегераном, очікує від Ірану 

неупередженого розслідування й притягнення 

всіх винних до відповідальності та виплати 

компенсацій.

 

Окупанти здійснили наругу над тілом 

загиблого медика 

Російські окупанти на Донбасі здійснили 

наругу над тілом військового медика, який 

загинув біля Зайцевого і тіло якого було 

передано пізніше українській стороні. 

 

Справа Новака: НАБУ зафіксувало три 

епізоди, які можуть свідчити про отримання 

хабаря 

НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які 

можуть свідчити про ймовірне отримання 

колишнім керівником Укравтодору 

Славоміром Новаком неправомірної вигоди.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3067436-poranenij-pid-pavlopolem-ukrainskij-vijskovij-pomer-u-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3067436-poranenij-pid-pavlopolem-ukrainskij-vijskovij-pomer-u-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066889-aviatrosa-litaka-mau-ukraina-cekae-cogo-tizna-na-delegaciu-z-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066889-aviatrosa-litaka-mau-ukraina-cekae-cogo-tizna-na-delegaciu-z-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3067271-okupanti-zdijsnili-narugu-nad-tilom-zagiblogo-medika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3067271-okupanti-zdijsnili-narugu-nad-tilom-zagiblogo-medika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067401-sprava-novaka-nabu-zafiksuvalo-tri-epizodi-aki-mozut-svidciti-pro-otrimanna-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067401-sprava-novaka-nabu-zafiksuvalo-tri-epizodi-aki-mozut-svidciti-pro-otrimanna-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067401-sprava-novaka-nabu-zafiksuvalo-tri-epizodi-aki-mozut-svidciti-pro-otrimanna-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067401-sprava-novaka-nabu-zafiksuvalo-tri-epizodi-aki-mozut-svidciti-pro-otrimanna-habara.html


 

"Луцький терорист" випустив з автобуса 

двох жінок і дитину 

"Луцький терорист" випустив з автобуса двох 

жінок і дитину.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

 

Зеленський та президентка Швейцарії 

поїдуть на Донбас 

Президенти України і Швейцарської 

Конфедерації Володимир Зеленський та 

Симонетта Соммаруга у четвер відвідають 

Донбас.

 

У Кремлі заявили, що не бачать підстав для 

"нормандської зустрічі" 

Прессекретар російського лідера Дмитро 

Пєсков вважає, що для нової зустрічі в 

"нормандському форматі" не "створений 

необхідна грунт".

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 60 166 випадків 

COVID-19, за добу - 673 

В Україні станом на 21 липня лабораторно 

підтверджено 60 166 випадків COVID-19, з них 

за добу – 673.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067486-luckij-terorist-vipustiv-z-avtobusa-dvoh-zinok-i-ditinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067486-luckij-terorist-vipustiv-z-avtobusa-dvoh-zinok-i-ditinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067076-zelenskij-ta-prezidentka-svejcarii-poidut-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067076-zelenskij-ta-prezidentka-svejcarii-poidut-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067172-u-kremli-zaavili-so-ne-bacat-pidstav-dla-normandskoi-zustrici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067172-u-kremli-zaavili-so-ne-bacat-pidstav-dla-normandskoi-zustrici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066738-v-ukraini-pidtverdili-60-166-vipadkiv-covid19-za-dobu-673.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066738-v-ukraini-pidtverdili-60-166-vipadkiv-covid19-za-dobu-673.html


 

Найбільше заражених коронавірусом за добу 

на Львівщині - 114 

За добу найбільше захворілих на COVID-19 

зареєстровано у Львівській, Закарпатській, 

Івано-Франківській, Одеській областях та м. 

Київ.

 

У Києві - 73 нових випадки COVID-19 

Станом на 21 липня в Києві зафіксовано 73 

нових випадки захворювання на COVID-19, 

загалом за весь час пандемії в столиці 

лабораторно підтверджено 7034 випадки 

COVID-19.

 

У Франківську лікарні заповнені майже на 

90% 

В Івано-Франківську за останній тиждень 

зафіксували 177 випадків захворювання 

COVID-19. Такий показник вважають 

місцевим антирекордом.

 

До послаблення карантину не готові сім 

областей - МОЗ 

Станом на 21 липня сім регіонів України не 

відповідають усім необхідним критеріям для 

послаблення протиепідемічних заходів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066812-najbilse-zarazenih-koronavirusom-za-dobu-na-lvivsini-114.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066812-najbilse-zarazenih-koronavirusom-za-dobu-na-lvivsini-114.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3066881-u-kievi-73-novih-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3066881-u-kievi-73-novih-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066892-u-frankivsku-likarni-zapovneni-majze-na-90.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066892-u-frankivsku-likarni-zapovneni-majze-na-90.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066895-do-poslablenna-karantinu-ne-gotovi-sim-oblastej-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066895-do-poslablenna-karantinu-ne-gotovi-sim-oblastej-moz.html


 

Бердянськ посилює карантинні заходи - у 

санаторії спалах коронавірусу 

У Бердянську в санаторії "Арктика" виявили 

коронавірус у шістьох відпочивальників.

 

УКРАЇНА 

 

Кулеба вважає немислимою зустріч 

Зеленського і Путіна в окупованому Криму 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба вважає немислимою зустріч 

Президента України Володимира Зеленського з 

російським лідером Володимира Путіна в 

Криму, доки АРК є тимчасово окупованою 

територією.

 

"ЄС" просить Президента не ініціювати 

позачергову Раду заради "мовного" 

законопроєкту Бужанського 

Фракція партії "Європейська солідарність" 

закликала Президента Володимира 

Зеленського не ініціювати скликання 

позачергової сесії Верховної Ради задля 

розгляду "мовного" законопроєкту депутата зі 

"Слуги народу" Максима Бужанського.

 

У Києві зник відомий волонтер 

Відомий волонтер та керівник “Дому 

милосердя” Кучапін Олексій Юрійович 

повідомив рідним, що їде в місто Дніпро, та до 

цього часу його місце знаходження невідоме.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067131-berdansk-posilue-karantinni-zahodi-u-sanatorii-spalah-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067131-berdansk-posilue-karantinni-zahodi-u-sanatorii-spalah-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3066867-kuleba-vvazae-nemislimou-zustric-zelenskogo-i-putina-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3066867-kuleba-vvazae-nemislimou-zustric-zelenskogo-i-putina-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067000-es-prosit-prezidenta-ne-iniciuvati-pozacergovu-radu-zaradi-movnogo-zakonoproektu-buzanskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067000-es-prosit-prezidenta-ne-iniciuvati-pozacergovu-radu-zaradi-movnogo-zakonoproektu-buzanskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067000-es-prosit-prezidenta-ne-iniciuvati-pozacergovu-radu-zaradi-movnogo-zakonoproektu-buzanskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067000-es-prosit-prezidenta-ne-iniciuvati-pozacergovu-radu-zaradi-movnogo-zakonoproektu-buzanskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3066963-u-kievi-znik-vidomij-volonter.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3066963-u-kievi-znik-vidomij-volonter.html


 

Депутата ОПЗЖ Волошина під Радою 

облили зеленкою. Затримали двох осіб, які 

облили депутата 

Столична поліція затримала двох осіб за 

підозрою у вчиненні протиправних дій щодо 

народного депутата України.

 

Україна запускає проєкт з підтримки та 

захисту журналістів на окупованих 

територіях 

МЗС України та низка громадських організацій 

розпочинають масштабний проєкт з підтримки 

громадських та професійних журналістів, які 

зазнають утисків та тортур на окупованих 

частинах Донбасу та АР Крим.

 

Депутати відхилили зміни до правил е-

декларування 

Верховна Рада відхилила законопроєкт №3355-

1 “Про внесення змін до деяких законів 

України щодо визначення суб'єктів, на яких 

поширюється дія антикорупційного 

законодавства”.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський сподівається, що Швейцарія 

допоможе Україні у поверненні активів 

Президент України Володимир Зеленський 

сподівається, що Швейцарія допоможе Україні 

в питаннях протидії корупції і повернення 

викрадених активів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067160-zelenij-volosin-zatrimali-dvoh-osib-aki-oblili-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067160-zelenij-volosin-zatrimali-dvoh-osib-aki-oblili-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067160-zelenij-volosin-zatrimali-dvoh-osib-aki-oblili-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067160-zelenij-volosin-zatrimali-dvoh-osib-aki-oblili-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067113-ukraina-zapuskae-proekt-z-pidtrimki-ta-zahistu-zurnalistiv-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067113-ukraina-zapuskae-proekt-z-pidtrimki-ta-zahistu-zurnalistiv-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067113-ukraina-zapuskae-proekt-z-pidtrimki-ta-zahistu-zurnalistiv-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067113-ukraina-zapuskae-proekt-z-pidtrimki-ta-zahistu-zurnalistiv-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067165-deputati-vidhilili-zmini-do-pravil-edeklaruvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067165-deputati-vidhilili-zmini-do-pravil-edeklaruvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067143-zelenskij-spodivaetsa-so-svejcaria-dopomoze-ukraini-u-povernenni-aktiviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067143-zelenskij-spodivaetsa-so-svejcaria-dopomoze-ukraini-u-povernenni-aktiviv.html


 

Подолання наслідків повені: Зеленський 

підписав закон про додаткові 2 мільярди 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про внесення змін до державного 

бюджету для виділення грошей на подолання 

наслідків повені в західних областях.

 

Україна економитиме щорічно 7 мільярдів 

завдяки зміні умов підтримки ВДЕ - 

Шмигаль 

Законопроєкт №3658, який закріплює ключові 

положення урядового меморандуму з 

виробниками "зеленої" енергетики, дозволить 

економити щорічно 7 млрд грн.

 

Підняття мінімальної зарплати з 2021 року: 

Мінфін поки не готовий оцінити вплив на 

економіку 

У Міністерстві фінансів поки не можуть 

оцінити вплив на економіку підняття 

мінімальної заробітної плати з 2021 року до 6–

6,5 тисячі.

 

Депутатка пояснила, як Україна може 

заробляти на смітті 

Ухвалення закону “Про управління відходами” 

(№2207-1-д) створить передумови для 

перетворення сміття на додатковий ресурс для 

заробітку в Україні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067410-podolanna-naslidkiv-poveni-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-dodatkovi-2-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067410-podolanna-naslidkiv-poveni-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-dodatkovi-2-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067250-ukraina-ekonomitime-soricno-7-milardiv-zavdaki-zmini-umov-pidtrimki-vde-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067250-ukraina-ekonomitime-soricno-7-milardiv-zavdaki-zmini-umov-pidtrimki-vde-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067250-ukraina-ekonomitime-soricno-7-milardiv-zavdaki-zmini-umov-pidtrimki-vde-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067250-ukraina-ekonomitime-soricno-7-milardiv-zavdaki-zmini-umov-pidtrimki-vde-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067024-pidnatta-minimalnoi-zarplati-z-2021-roku-minfin-poki-ne-gotovij-ociniti-vpliv-na-ekonomiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067024-pidnatta-minimalnoi-zarplati-z-2021-roku-minfin-poki-ne-gotovij-ociniti-vpliv-na-ekonomiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067024-pidnatta-minimalnoi-zarplati-z-2021-roku-minfin-poki-ne-gotovij-ociniti-vpliv-na-ekonomiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067024-pidnatta-minimalnoi-zarplati-z-2021-roku-minfin-poki-ne-gotovij-ociniti-vpliv-na-ekonomiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067405-deputatka-poasnila-ak-ukraina-moze-zaroblati-na-smitti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067405-deputatka-poasnila-ak-ukraina-moze-zaroblati-na-smitti.html


 

В Україні побільшало мільйонерів та 

з’явились три мільярдери 

Майже 8 тис. громадян України за підсумками 

деклараційної кампанії 2020 року 

задекларували доходи у розмірі понад 1 млн 

грн, що на 3 тис. осіб більше порівняно з 

минулим роком.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд призначив дату розгляду апеляції на 

продовження арешту Кузьменко 

Київський апеляційний суд розгляне 

апеляційну скаргу захисту підозрюваної у 

справі щодо вбивства журналіста Павла 

Шеремета лікарки і волонтерки Юлії 

Кузьменко щодо продовження їй терміну 

арешту.

 

Після обшуків в ОАСК оголосили підозри 12 

особам - НАБУ 

У рамках кримінального провадження, по 

якому у п'ятницю в Окружному 

адміністративному суді міста Києва НАБУ 

проводило обшуки, вже оголошено 12 підозр.

 

У Світовому конґресі українців закликали 

до прозорого розслідування вбивства 

Шеремета 

У Світовому конґресі українців (СКУ) 

вшанували пам’ять журналіста Павла 

Шеремета та наголосили на необхідності 

розслідувати цю справу прозоро, 

неупереджено та достовірно.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067245-v-ukraini-pobilsalo-miljoneriv-ta-zavilis-tri-milarderi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067245-v-ukraini-pobilsalo-miljoneriv-ta-zavilis-tri-milarderi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067328-sud-priznaciv-datu-rozgladu-apelacii-na-prodovzenna-arestu-kuzmenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067328-sud-priznaciv-datu-rozgladu-apelacii-na-prodovzenna-arestu-kuzmenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067360-pisla-obsukiv-v-oask-ogolosili-pidozri-12-osobam-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067360-pisla-obsukiv-v-oask-ogolosili-pidozri-12-osobam-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3066984-u-svitovomu-kongresi-ukrainciv-sku-zaklikali-do-prozorogo-rozsliduvanna-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3066984-u-svitovomu-kongresi-ukrainciv-sku-zaklikali-do-prozorogo-rozsliduvanna-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3066984-u-svitovomu-kongresi-ukrainciv-sku-zaklikali-do-prozorogo-rozsliduvanna-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3066984-u-svitovomu-kongresi-ukrainciv-sku-zaklikali-do-prozorogo-rozsliduvanna-vbivstva-seremeta.html


 

Розкрадання в Енергоатомі: фігуранти 

справи Мартиненка відмовилися від 

адвокатів 

У Вищому антикорупційному суді під час 

засідання у справі щодо заволодіння коштами 

держпідприємств «НАЕК «Енергоатом» та 

«СхідГЗК», у якій обвинуваченим є ексдепутат 

Микола Мартиненко, фігуранти масово 

відмовилися від своїх адвокатів.

 

В Україні виявили 10 тисяч гектарів землі, 

яку обробляють незаконно 

У Держгеокадастрі виявили незаконне 

використання понад 10 тис. га земель, які 

підпорядковані Міністерству оборони.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Людмила Денісова, Уповноважений ВР з 

прав людини. Інтерв’ю. 

Переговори про звільнення ускладнює 

карантин, оскільки немає особистих зустрічей 

переговорників

 

Кількість біженців в Україні зростає останні 

п’ять років 

Станом на 1 липня 2020 року на обліках 

територіальних органів Державної міграційної 

служби (ДМС) перебуває 1 276 осіб, яких 

визнано біженцями в Україні, та 859 осіб, яких 

визнано особами, які потребують додаткового 

захисту.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066870-rozkradanna-v-energoatomi-figuranti-spravi-martinenka-vidmovilisa-vid-advokativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066870-rozkradanna-v-energoatomi-figuranti-spravi-martinenka-vidmovilisa-vid-advokativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066870-rozkradanna-v-energoatomi-figuranti-spravi-martinenka-vidmovilisa-vid-advokativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066870-rozkradanna-v-energoatomi-figuranti-spravi-martinenka-vidmovilisa-vid-advokativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066904-v-ukraini-viavili-10-tisac-gektariv-zemli-aku-obroblaut-nezakonno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066904-v-ukraini-viavili-10-tisac-gektariv-zemli-aku-obroblaut-nezakonno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067352-ludmila-denisova-upovnovazenij-vr-z-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067352-ludmila-denisova-upovnovazenij-vr-z-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066785-kilkist-bizenciv-v-ukraini-zrostae-ostanni-pat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066785-kilkist-bizenciv-v-ukraini-zrostae-ostanni-pat-rokiv.html


 

Говоримо з Андрієм Овсієнком, головою 

Вищої ради правосуддя 

Судова система стоїть на порозі нового етапу 

реформування.

 

Людина перехворіла на COVID-19. А далі з 

нею що буває? 

Ми маємо кілька історії про це із перших вуст. 

А також – оцінки спеціалістів і з України, і з 

поза її меж. Хорошого мало, але не все так вже 

безнадійно

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

За тиждень ще 13 країн відкрили кордони 

для України 

Для громадян України наразі свої кордони 

відкрили повністю або з певними умовами для 

в’їзду 39 країн.

 

Укрзалізниця відкриває продаж квитків ще 

на п'ять поїздів 

АТ "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків 

ще на п'ять поїздів далекого сполучення, 

традиційних місць відпочинку українців: 

Західна Україна та Причорномор’я.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3067067-govorimo-z-andriem-ovsienkom-golovou-visoi-radi-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3067067-govorimo-z-andriem-ovsienkom-golovou-visoi-radi-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067409-ludina-perehvorila-na-covid19-a-dali-z-neu-so-buvae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067409-ludina-perehvorila-na-covid19-a-dali-z-neu-so-buvae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066797-za-tizden-se-13-krain-vidkrili-kordoni-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066797-za-tizden-se-13-krain-vidkrili-kordoni-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067157-ukrzaliznica-vidkrivae-prodaz-kvitkiv-se-na-pat-poizdiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067157-ukrzaliznica-vidkrivae-prodaz-kvitkiv-se-na-pat-poizdiv.html


 

На найбільших пляжах Одеси - надто 

брудна вода, щоб купатися 

Якість морської води біля пляжів Одеси за 

санітарно-мікробіологічними показниками не 

відповідає нормативним вимогам і не придатна 

для морського водокористування.

 

Анталію вже відвідали понад 20 тисяч 

українців, жодного випадку COVID-19 – 

консул 

Після відновлення з 1 липня авіаційного 

сполучення до Анталії вже прилетіли понад 20 

тисяч українців.

 

37% українців позитивно оцінюють 

діяльність Президента 

37% опитаних позитивно оцінюють діяльність 

Президента України Володимира 

Зеленського,  25% - голови Верховної Ради 

Дмитра Разумкова, 16%  - Прем’єр-міністра 

Дениса Шмигаля.

 

Українські учені вигадали три нові сорти 

груш 

Три нові сорти груш власної селекції 

представили науковці Інституту садівництва 

Національної академії аграрних наук України.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066781-v-odesi-nazvali-plazi-de-kupatisa-ne-mozna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066781-v-odesi-nazvali-plazi-de-kupatisa-ne-mozna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3066873-antaliu-vze-vidvidali-ponad-20-tisac-ukrainciv-zodnogo-vipadku-covid19-konsul.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067022-37-ukrainciv-pozitivno-ocinuut-dialnist-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067022-37-ukrainciv-pozitivno-ocinuut-dialnist-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066836-tri-novi-sorti-grus-predstavili-ukrainski-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066836-tri-novi-sorti-grus-predstavili-ukrainski-naukovci.html

