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ТОП 

 

Зеленський скасував візи для громадян 

шести країн 

Президент Володимир Зеленський встановив із 

1 серпня безвізовий режим для громадян 

Австралії, Нової Зеландії, Королівства 

Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, 

Королівства Саудівська Аравія у разі 

перебування в Україні не більше 90 днів за 

півроку.

 

"Луцькому терористу" оголосили підозру 

Громадянину Максиму Кривошу, який 

утримував у Луцьку заручників, повідомлено 

підозру.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067804-zelenskij-skasuvav-vizi-dla-gromadan-sesti-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067804-zelenskij-skasuvav-vizi-dla-gromadan-sesti-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3068217-luckomu-teroristu-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3068217-luckomu-teroristu-ogolosili-pidozru.html


 

Уряд створив нове міністерство, яке 

очолить Уруський 

Кабінет міністрів України підтримав утворення 

Міністерства з питань стратегічних галузей 

промисловості.

 

Кабмін планує продовжити адаптивний 

карантин до 31 серпня 

Кабінет міністрів планує продовжити 

адаптивний карантин до 31 серпня.

 

Суд Варшави арештував Новака на три 

місяці 

Суд Варшави взяв під варту на три місяці 

колишнього голову Укравтодору Славоміра 

Новака та двох його спільників - громадян 

Польщі.

 

Стало відоме ім'я третього загиблого під 

Зайцевим бійця ЗСУ 

Тіло пораненого 13 липня під Зайцевим бійця, 

яке окупанти передали українській стороні 21 

липня, ідентифікували. Це – сержант Ярослав 

Журавель, якого вважали пораненим під час 

обстрілу з боку збройних формувань РФ.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067922-kabmin-stvorue-nove-ministerstvo-ake-ocolit-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067922-kabmin-stvorue-nove-ministerstvo-ake-ocolit-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067908-kabmin-planue-prodovziti-adaptivnij-karantin-do-31-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067908-kabmin-planue-prodovziti-adaptivnij-karantin-do-31-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3068169-sud-varsavi-arestuvav-novaka-na-tri-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3068169-sud-varsavi-arestuvav-novaka-na-tri-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3068257-stalo-vidome-ima-tretogo-zagiblogo-pid-zajcevim-bijca-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3068257-stalo-vidome-ima-tretogo-zagiblogo-pid-zajcevim-bijca-zsu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кремль "протискує" статус ОРДЛО через 

Конституцію України - представник в ТКГ 

Між Києвом і Москвою наразі триває активне 

обговорення закону України "Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької і Луганської областей", в 

ході якого Росія намагається нав'язати свої 

правила.

 

США дають Україні $38 мільйонів допомоги 

на кібербезпеку 

Сполучені штати Америки нададуть Україні 38 

мільйонів доларів США міжнародної технічної 

допомоги на розвиток кібербезпеки.

 

Росія категорично не зацікавлена у 

перегляді Мінських угод - аналітик 

Російська Федерація не зацікавлена в перегляді 

Мінських угод і продовжує вимагати змін до 

Конституції України щодо закріплення 

особливого статусу Донбасу.

 

Швейцарія за п'ять років допомогла 

Донбасу на ₣125 мільйонів - МЗС 

Швейцарія протягом останніх п’яти років 

надала 125 млн швейцарських франків на 

проєкти для Донбасу і входить до десятки 

лідерів країн, які допомагають сходу України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3067733-kreml-protiskue-status-ordlo-cerez-konstituciu-ukraini-predstavnik-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3067733-kreml-protiskue-status-ordlo-cerez-konstituciu-ukraini-predstavnik-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067833-ssa-daut-ukraini-38-miljoniv-dopomogi-na-kiberbezpeku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067833-ssa-daut-ukraini-38-miljoniv-dopomogi-na-kiberbezpeku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067772-rosia-kategoricno-ne-zacikavlena-u-peregladi-minskih-ugod-analitik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067772-rosia-kategoricno-ne-zacikavlena-u-peregladi-minskih-ugod-analitik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067879-svejcaria-za-pat-rokiv-dopomogla-donbasu-na-125-miljoniv-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3067879-svejcaria-za-pat-rokiv-dopomogla-donbasu-na-125-miljoniv-mzs.html


 

Міжнародні фонди виділили $500 тисяч на 

будівництво ЦНАПу у Станиці 

Міжнародні фонди спрямували 500 тис. 

доларів США на будівництво Центру з надання 

адміністративних послуг у Станиці Луганській.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 60 995 випадків 

COVID-19, за добу - 829 

Станом на 22 липня в Україні лабораторно 

підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за 

добу - 829. 

 

Коронавірус у Києві: за добу підтвердили ще 

132 випадки 

У Києві за минулу добу ще у 132 жителів 

виявили коронавірус, одужали 66 людей.

 

За добу на COVID-19 в Україні захворіли 83 

медики 

Станом на 22 липня COVID-19 було 

підтверджено у 8 103 медичних працівників, за 

добу на коронавірусну хворобу захворіло 83 

медпрацівника.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3068211-miznarodni-fondi-vidilili-500-tisac-na-budivnictvo-cnapu-u-stanici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3068211-miznarodni-fondi-vidilili-500-tisac-na-budivnictvo-cnapu-u-stanici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067638-v-ukraini-pidtverdili-60-995-vipadkiv-covid19-za-dobu-829.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067638-v-ukraini-pidtverdili-60-995-vipadkiv-covid19-za-dobu-829.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3067666-koronavirus-u-kievi-za-dobu-pidtverdili-se-132-vipadki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3067666-koronavirus-u-kievi-za-dobu-pidtverdili-se-132-vipadki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067671-za-dobu-na-covid19-v-ukraini-zahvorili-83-mediki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067671-za-dobu-na-covid19-v-ukraini-zahvorili-83-mediki.html


 

На Житомирщині за добу - найбільше 

випадків COVID-19 із початку місяця 

На Житомирщині за минулу добу підтвердили 

25 нових випадків COVID-19, що є 

найбільшим показником із початку липня.

 

УКРАЇНА 

 

У Києві знайшли мертвим активіста, який 

допомагав безхатькам 

Причину смерті волонтера та керівника ГО 

«Будинок милосердя» Олексія Кучапіна, тіло 

якого знайшли у Дніпровському районі Києва, 

встановить судово-медична експертиза. Під час 

попереднього огляду тіла криміналісти не 

виявили зовнішніх ознак насильницької смерті.

 

Президент не виходив на зв’язок раніше, 

щоб "вимотати" терориста - ОП 

Служба безпеки та поліція були проти розмови 

Президента Володимира Зеленського з 

чоловіком, який у вівторок захопив автобус із 

пасажирами в Луцьку.

 

РФ штрафує кримчан, які перетинають 

адмінкордон за українськими паспортами 

Росія, порушуючи міжнародні норми, вимагає 

від громадян України, які в'їжджають в 

окупований Крим, паспорт РФ. За відсутності 

такого кримчан штрафують на 2000 рублів 

(775 грн).

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067690-na-zitomirsini-za-dobu-najbilse-vipadkiv-covid19-iz-pocatku-misaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067690-na-zitomirsini-za-dobu-najbilse-vipadkiv-covid19-iz-pocatku-misaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3068140-u-kievi-znajsli-mertvim-aktivista-akij-dopomagav-bezhatkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3068140-u-kievi-znajsli-mertvim-aktivista-akij-dopomagav-bezhatkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068152-v-op-kazut-so-luckij-terorist-ves-cas-buv-pid-pricilom-snajperiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068152-v-op-kazut-so-luckij-terorist-ves-cas-buv-pid-pricilom-snajperiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3067982-rf-strafue-krimcan-aki-peretinaut-adminkordon-za-ukrainskimi-pasportami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3067982-rf-strafue-krimcan-aki-peretinaut-adminkordon-za-ukrainskimi-pasportami.html


 

Ткаченко наполягатиме на дозволі 

працювати усім закладам культури під час 

карантину 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко заявив, що наполягатиме 

на дозволі працювати усім культурним 

закладам та проведення всіх культурних 

заходів під час адаптивного карантину.

 

Кабмін змінив порядок виплати соціальної 

допомоги 

Кабінет міністрів ухвалив поставу “Деякі 

питання виплати державної соціальної 

допомоги”, якою удосконалюються принципи 

та підходи до призначення та надання 

державної та соціальної допомоги.

 

ЕКОНОМІКА 

 

У Мінфіні поки не бачать підстав для 

"коронавірусного" фонду в бюджеті-2021 

У Міністерстві фінансів поки не вбачають 

підстав передбачати у новому бюджеті на 2021 

рік створення фонду боротьби з 

коронавірусом.

 

Ягідки українсько-китайського 

співробітництва 

Китай відкрив свій ринок для заморожених 

лохини та чорниць із України

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068068-tkacenko-napolagatime-na-dozvoli-pracuvati-usim-zakladam-kulturi-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068068-tkacenko-napolagatime-na-dozvoli-pracuvati-usim-zakladam-kulturi-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068068-tkacenko-napolagatime-na-dozvoli-pracuvati-usim-zakladam-kulturi-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068068-tkacenko-napolagatime-na-dozvoli-pracuvati-usim-zakladam-kulturi-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3068083-kabmin-zminiv-poradok-viplati-socialnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3068083-kabmin-zminiv-poradok-viplati-socialnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3068171-u-minfini-poki-ne-bacat-pidstav-dla-koronavirusnogo-fondu-v-budzeti2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3068171-u-minfini-poki-ne-bacat-pidstav-dla-koronavirusnogo-fondu-v-budzeti2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067400-agidki-ukrainskokitajskogo-spivrobitnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067400-agidki-ukrainskokitajskogo-spivrobitnictva.html


 

Енергоатом розпочав експорт 

електроенергії до Білорусі 

ДП "НАЕК "Енергоатом" 22 липня 2020 року 

розпочав експорт електроенергії до Білорусі.

 

Імпорт після падіння у квітні-травні почав 

зростати – Держмитслужба 

Імпорт після падіння, яке спостерігалося 

протягом квітня-травня 2020 року, почав 

зростати і за червень сягнув 3,64 млрд доларів, 

що на 20% більше, ніж у травні.

 

Україні важливо мати нульовий торговий 

баланс з партнерами - Петрашко 

Україні в довгостроковій перспективі важливо 

вийти на нульовий торговельний баланс із 

Європейським Союзом.

 

СЕТАМ продав майна ПриватБанку на 

понад 400 мільйонів 

СЕТАМ за більш як три роки реалізував майна 

ПриватБанку на 404,9 млн грн, за цей час було 

проведено 261 успішних аукціонів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067756-energoatom-rozpocav-eksport-elektroenergii-do-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067756-energoatom-rozpocav-eksport-elektroenergii-do-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067844-import-pisla-padinna-u-kvitnitravni-pocav-zrostati-derzmitsluzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067844-import-pisla-padinna-u-kvitnitravni-pocav-zrostati-derzmitsluzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067977-ukraini-vazlivo-mati-nulovij-torgovij-balans-z-partnerami-petrasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067977-ukraini-vazlivo-mati-nulovij-torgovij-balans-z-partnerami-petrasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3068075-setam-prodav-majna-privatbanku-na-ponad-400-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3068075-setam-prodav-majna-privatbanku-na-ponad-400-miljoniv.html


 

Україна підписала з ОСЕА контракт на 

будівництво 20 катерів для прикордонників 

У рамках угоди Міністерства внутрішніх справ 

і Держприкордонслужби з французькою 

компанією ОСЕА щодо будівництва катерів 

для Державної прикордонної служби України 

за три роки очікується поставка 20 таких 

катерів.

 

Система BankID НБУ з липня запрацювала 

в оновленому режимі 

Із липня 2020 року запрацювала комерційна 

модель системи BankID НБУ.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Все є у матеріалах справи: адвокат Дугарь 

спростував заяву МВС щодо експертиз 

Адвокат підозрюваної у справі щодо вбивства 

Павла Шеремета Яни Дугарь заявляє, що дані 

вимірювання її зросту, тестування на 

поліграфі, і навіть почеркознавчої експертизи, 

яка не потрібна взагалі, містяться в матеріалах 

справи.

 

Суд розгляне зміну запобіжного заходу 

Стерненку 27 липня 

Шевченківський райсуд Києва розгляне 

питання зміни запобіжного заходу активісту 

Сергію Стерненку 27 липня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3068002-avakov-pro-ugodu-iz-francuzkou-osea-ukraina-otrimae-sucasni-tehnologii-budivnictva-korabliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3068002-avakov-pro-ugodu-iz-francuzkou-osea-ukraina-otrimae-sucasni-tehnologii-budivnictva-korabliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067827-sistema-bankid-nbu-z-lipna-zapracuvala-v-onovlenomu-rezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067827-sistema-bankid-nbu-z-lipna-zapracuvala-v-onovlenomu-rezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068215-vse-e-u-materialah-spravi-advokat-dugar-sprostuvav-zaavu-mvs-sodo-ekspertiz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068215-vse-e-u-materialah-spravi-advokat-dugar-sprostuvav-zaavu-mvs-sodo-ekspertiz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067684-sud-rozglane-zminu-zapobiznogo-zahodu-sternenku-27-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067684-sud-rozglane-zminu-zapobiznogo-zahodu-sternenku-27-lipna.html


 

Вбивство нацгвардійців під Лисичанськом: 

п’ятьом бойовикам оголосили підозру 

У кримінальній справі за фактом бойових дій 

під час окупації Лисичанська ідентифіковано 

учасників незаконних збройних формувань РФ, 

які обстріляли групу військовослужбовців під 

керівництвом полковника, посмертно генерал-

майора Нацгвардії  Олександра Радієвського.

 

Контрабанда сигарет: НАБУ завершило 

слідство у справі ексначальника поліції 

Одещини 

Національне антикорупційне бюро України 

завершило слідство у кримінальному 

провадженні, фігурантом якої є колишній 

начальник поліції Одеської області Дмитро 

Головін.

 

В ОАСК не можуть передати суддям 

повістки на допити в НАБУ, бо вони у 

відпустці 

В Окружному адміністративному суді міста 

Києва (ОАСК) заявили, що не можуть передати 

8 своїм суддя повістки на допити в НАБУ, бо 

всі вони у відпустках.

 

Виконавчу службу звинувачують у 

незаконному виведенні грошей з рахунків 

пароплавства 

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" 

звинуватило чиновників Ізмаїльського 

міськрайонного відділу Державної виконавчої 

служби Міністерства юстиції в незаконному 

виведенні грошей з рахунків пароплавства.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3068077-vbivstvo-nacgvardijciv-pid-lisicanskom-patom-bojovikam-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3068077-vbivstvo-nacgvardijciv-pid-lisicanskom-patom-bojovikam-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067762-kontrabanda-sigaret-nabu-zaversilo-slidstvo-u-spravi-eksnacalnika-policii-odesini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067762-kontrabanda-sigaret-nabu-zaversilo-slidstvo-u-spravi-eksnacalnika-policii-odesini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067762-kontrabanda-sigaret-nabu-zaversilo-slidstvo-u-spravi-eksnacalnika-policii-odesini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067762-kontrabanda-sigaret-nabu-zaversilo-slidstvo-u-spravi-eksnacalnika-policii-odesini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068218-v-oask-ne-mozut-peredati-suddam-povistki-na-dopiti-v-nabu-bo-voni-u-vidpustci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068218-v-oask-ne-mozut-peredati-suddam-povistki-na-dopiti-v-nabu-bo-voni-u-vidpustci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068218-v-oask-ne-mozut-peredati-suddam-povistki-na-dopiti-v-nabu-bo-voni-u-vidpustci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068218-v-oask-ne-mozut-peredati-suddam-povistki-na-dopiti-v-nabu-bo-voni-u-vidpustci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067726-vikonavcu-sluzbu-zvinuvacuut-u-nezakonnomu-vivedenni-grosej-z-rahunkiv-paroplavstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067726-vikonavcu-sluzbu-zvinuvacuut-u-nezakonnomu-vivedenni-grosej-z-rahunkiv-paroplavstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067726-vikonavcu-sluzbu-zvinuvacuut-u-nezakonnomu-vivedenni-grosej-z-rahunkiv-paroplavstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067726-vikonavcu-sluzbu-zvinuvacuut-u-nezakonnomu-vivedenni-grosej-z-rahunkiv-paroplavstva.html


 

На Житомирщині СБУ викрила 

нелегальний видобуток граніту на 12,5 

мільйона 

Служба безпеки України викрила керівників 

комерційної структури на організації 

незаконного видобування граніту у 

промислових масштабах на території 

Коростенського району Житомирської області.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Луцький трилер: за добу відповідей 

побільшало, але запитань – ще більше 

Чому «працювало» МВС, а не СБУ? Чому 

переговори з терористом велися не по 

загальновизнаним правилам? Що це за 

«штурм» після затримання? Це лише деякі з 

них… 

 

Шість років без «русского мира» 

22 липня було звільнено від російських 

бойовиків нинішній обласний центр 

Луганщини

 

“Реінкарнація” Мінагропроду: чого ми від 

нього хочемо, і чого – НЕ хочемо 

Експерти вважають: до нового бюджетного 

року відновлення роботи ліквідованого у 2019-

му аграрного міністерства користі не принесе

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067868-na-zitomirsini-sbu-vikrila-nelegalnij-vidobutok-granitu-na-125-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067868-na-zitomirsini-sbu-vikrila-nelegalnij-vidobutok-granitu-na-125-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067868-na-zitomirsini-sbu-vikrila-nelegalnij-vidobutok-granitu-na-125-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067868-na-zitomirsini-sbu-vikrila-nelegalnij-vidobutok-granitu-na-125-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3068237-luckij-triler-za-dobu-vidpovidej-pobilsalo-ale-zapitan-se-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3068237-luckij-triler-za-dobu-vidpovidej-pobilsalo-ale-zapitan-se-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067445-sist-rokiv-bez-russkogo-mira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067445-sist-rokiv-bez-russkogo-mira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067481-reinkarnacia-minagroprodu-cogo-mi-vid-nogo-hocemo-i-cogo-ne-hocemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067481-reinkarnacia-minagroprodu-cogo-mi-vid-nogo-hocemo-i-cogo-ne-hocemo.html


 

Неромантичні прогулянки Дніпром, або 

Нахабство московського ресторатора 

Ще у травні їх попереджали, а мер Кличко 

обурювався. В липні – порушників карантину 

уже затримують цілими баржами

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Сім’ям загиблих в АТО та бійцям, які 

отримали інвалідність, виділили 13 

мільйонів допомоги 

Кабінет міністрів виділив майже 13,15 млн грн 

для надання одноразової грошової допомоги 

членам сімей осіб, які загинули під час участі в 

антитерористичній операції, та особам, які 

отримали інвалідність.

 

 

 

 

 

У Києві прощаються з військовим медиком 

Миколою Ільїним 

У Соборі Святого Олександра у Києві 

відбувається церемонія прощання з військовим 

медиком Миколою Ільїним, вбитим 

російськими окупантами під Зайцевим.

 

 

 

У "зелених" зонах зможуть працювати 

оздоровчі заклади – МОЗ 

У регіонах, які за епідемічними показниками 

відносяться до "зеленої" зони, зможуть 

працювати оздоровчі заклади. Правила їх 

роботи будуть регламентовані постановою 

головного державного санітарного лікаря.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067518-neromanticni-progulanki-dniprom-abo-nahabstvo-moskovskogo-restoratora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067518-neromanticni-progulanki-dniprom-abo-nahabstvo-moskovskogo-restoratora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068064-simam-zagiblih-v-ato-ta-bijcam-aki-otrimali-invalidnist-vidilili-13-miljoniv-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068064-simam-zagiblih-v-ato-ta-bijcam-aki-otrimali-invalidnist-vidilili-13-miljoniv-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068064-simam-zagiblih-v-ato-ta-bijcam-aki-otrimali-invalidnist-vidilili-13-miljoniv-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068064-simam-zagiblih-v-ato-ta-bijcam-aki-otrimali-invalidnist-vidilili-13-miljoniv-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067748-u-kievi-prosautsa-z-vijskovim-medikom-mikolou-ilinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067748-u-kievi-prosautsa-z-vijskovim-medikom-mikolou-ilinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067748-u-kievi-prosautsa-z-vijskovim-medikom-mikolou-ilinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067748-u-kievi-prosautsa-z-vijskovim-medikom-mikolou-ilinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068004-u-zelenih-zonah-zmozut-pracuvati-ozdorovci-zakladi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3068004-u-zelenih-zonah-zmozut-pracuvati-ozdorovci-zakladi-moz.html


 

Що почитати у липні: 10 книжок для 

відпустки 

Пропонуємо 10 новинок від українських 

видавництв, які чудово доповнять 

Ваше дозвілля цього літа.

 

 

 

 

 

Відпочинок у Туреччині під час пандемії. Чи 

безпечно? 

Ми вирішили переконатися в цьому на власні 

очі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3067808-so-pocitati-u-lipni-10-knizok-dla-vidpustki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3067808-so-pocitati-u-lipni-10-knizok-dla-vidpustki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3067464-vidpocinok-u-tureccini-pid-cas-pandemii-ci-bezpecno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3067464-vidpocinok-u-tureccini-pid-cas-pandemii-ci-bezpecno.html

