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ТОП 

 

Допомога від ЄС: Рада ратифікувала 

меморандум і кредитну угоду 

Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію 

Меморандуму про взаєморозуміння між 

Україною та Європейським Союзом і 

Кредитної угоди між Україною та ЄС щодо 

надання нашій країні макрофінансової 

допомоги від Євросоюзу в сумі до 1,2 млрд 

євро. 

 

 

"Нормандську" зустріч радників перенесли 

Зустріч радників лідерів країн “Нормандського 

формату”, яка планувалася на 28 серпня, 

переноситься у зв’язку з відрядженням радника 

Президента Франції Еммануеля Бонна.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087010-dopomoga-vid-es-rada-ratifikuvala-memorandum-i-kreditnu-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087010-dopomoga-vid-es-rada-ratifikuvala-memorandum-i-kreditnu-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087010-dopomoga-vid-es-rada-ratifikuvala-memorandum-i-kreditnu-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087284-normandsku-zustric-radnikiv-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087284-normandsku-zustric-radnikiv-perenesli.html


 

Рада підтримала збільшення "мінімалки" 

до 5 тисяч 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2020 рік", згідно з яким із 1 

вересня 2020 року мінімальна зарплата 

становитиме 5 тис. грн.

 

 

Венедіктова звільнила Піскуна – Центр 

протидії корупції 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

звільнила Святослава Піскуна з посади свого 

позаштатного радника.

 

 

Суд обрав запобіжні заходи для Кузьменко, 

Антоненка та Дугарь ВІДЕО 

Шевченківський районний суд міста Києва 

залишив фігуранта справи щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО 

Андрія Антоненка («Ріффмастера») під вартою 

до 23 жовтня. 

 

Уряд пропонує продовжити карантин до 

листопада 

Кабінет Міністрів пропонує продовжити 

карантин до 1 листопада у зв’язку з 

погіршенням епідемічної ситуації щодо 

COVID-19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3086996-rada-pidtrimala-zbilsenna-minimalki-do-5-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3086996-rada-pidtrimala-zbilsenna-minimalki-do-5-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3086996-rada-pidtrimala-zbilsenna-minimalki-do-5-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087365-venediktova-zvilnila-piskuna-centr-protidii-korupcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087365-venediktova-zvilnila-piskuna-centr-protidii-korupcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087365-venediktova-zvilnila-piskuna-centr-protidii-korupcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087433-sud-obrav-zapobizni-zahodi-dla-kuzmenko-antonenka-ta-dugar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087433-sud-obrav-zapobizni-zahodi-dla-kuzmenko-antonenka-ta-dugar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087433-sud-obrav-zapobizni-zahodi-dla-kuzmenko-antonenka-ta-dugar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087194-urad-proponue-prodovziti-karantin-do-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087194-urad-proponue-prodovziti-karantin-do-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087194-urad-proponue-prodovziti-karantin-do-listopada.html


 

Окупанти відкрили провокативний вогонь 

біля Хутора Вільний 

Російські окупаційні війська станом на 12.00 

25 серпня влаштували провокацію поблизу 

Хутора Вільний, відкривши вогонь з 

автоматичного станкового гранатомета. Наразі 

втрат серед українських захисників немає.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ООН підтримуватиме усі зусилля із 

припинення війни в Україні — Генсек 

Організація Об’єднаних Націй готова сприяти 

будь-яким зусиллям із встановлення миру у 

Східній Україні.

 

Шість країн приєдналися до «кримських 

санкцій» ЄС проти Росії 

Шість країн, які не є членами ЄС, приєдналися 

до рішення Євроради про продовження санкцій 

проти Росії за анексію українського Криму. 

 

Зеленськии пропонує пом’якшити умови 

в’ізду в Украіну для білорусів 

Президент Володимир Зеленськии вважає, що 

для громадян сусідньоі Білорусі варто 

передбачити пом’якшені умови в’ізду в 

Украіну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3087122-okupanti-vidkrili-provokativnij-vogon-bila-hutora-vilnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3087122-okupanti-vidkrili-provokativnij-vogon-bila-hutora-vilnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3087122-okupanti-vidkrili-provokativnij-vogon-bila-hutora-vilnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087409-oon-pidtrimuvatime-usi-zusilla-iz-pripinenna-vijni-v-ukraini-gensek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087409-oon-pidtrimuvatime-usi-zusilla-iz-pripinenna-vijni-v-ukraini-gensek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087409-oon-pidtrimuvatime-usi-zusilla-iz-pripinenna-vijni-v-ukraini-gensek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3086881-sist-krain-priednalisa-do-krimskih-sankcij-es-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3086881-sist-krain-priednalisa-do-krimskih-sankcij-es-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3086881-sist-krain-priednalisa-do-krimskih-sankcij-es-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087205-zelenskij-proponue-pomaksiti-umovi-vizdu-v-ukrainu-dla-bilorusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087205-zelenskij-proponue-pomaksiti-umovi-vizdu-v-ukrainu-dla-bilorusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087205-zelenskij-proponue-pomaksiti-umovi-vizdu-v-ukrainu-dla-bilorusiv.html


 

Українського юриста переобрали до 

Морського трибуналу ООН 

Український юрист-міжнародник Маркіян 

Кулик переобраний до складу Міжнародного 

трибуналу з морського права на другий термін.

 

 

Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про €450 

мільйонів інвестицій у розвиток дорожніх 

об’єктів 

Верховна Рада ухвалила Закон “Про 

ратифікацію Фінансової угоди "Європейські 

дороги України ІІІ (Проєкт "Розвиток 

транс'європейської транспортної мережі")" між 

Україною та Європейським інвестиційним 

банком”.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу — 1 658 випадків 

коронавірусу  ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 25 серпня лабораторно 

підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з 

них за добу – 1 658. 

 

Навчання на карантині: МОЗ оновило 

рекомендації для шкіл 

Міністерство охорони здоров'я оновило 

рекомендації щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087109-ukrainskogo-urista-pereobrali-do-morskogo-tribunalu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087109-ukrainskogo-urista-pereobrali-do-morskogo-tribunalu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087109-ukrainskogo-urista-pereobrali-do-morskogo-tribunalu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087136-rada-ratifikuvala-ugodu-z-eib-pro-450-miljoniv-investicij-u-rozvitok-doroznih-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087136-rada-ratifikuvala-ugodu-z-eib-pro-450-miljoniv-investicij-u-rozvitok-doroznih-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087136-rada-ratifikuvala-ugodu-z-eib-pro-450-miljoniv-investicij-u-rozvitok-doroznih-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087136-rada-ratifikuvala-ugodu-z-eib-pro-450-miljoniv-investicij-u-rozvitok-doroznih-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3086898-v-ukraini-za-dobu-1-658-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3086898-v-ukraini-za-dobu-1-658-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3086898-v-ukraini-za-dobu-1-658-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3086967-navcanna-na-karantini-moz-onovilo-rekomendacii-dla-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3086967-navcanna-na-karantini-moz-onovilo-rekomendacii-dla-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3086967-navcanna-na-karantini-moz-onovilo-rekomendacii-dla-skil.html


 

У Коломиї поновлюють спецрейси для 

людей, які працюють у "червоній" зоні 

У Коломиї, яка з 24 серпня увійшла до 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки, 

відновлюють спецрейси для медиків, 

працівників держустанов та органів 

самоврядування, продавців продуктових 

магазинів та аптек.

 

 

Хвора на COVID-19 Тимошенко - досі у 

тяжкому стані 

Стан хворої на COVID-19 лідера партії 

"Батьківщина", народного депутата Юлії 

Тимошенко залишається тяжким. 

 

 

У Чернівцях міськрада дозволила роботу 

громадського транспорту, шкіл, ТРЦ і 

ринків 

Депутати Чернівецької міської ради на 

позачерговому засіданні сесії дозволили 

роботу громадського транспорту, ринків, 

торгово-розважальних центрів, кафе, 

ресторанів, шкіл і садочків з дотриманням 

протиепідемічних заходів.

 

УКРАЇНА 

 

Комітет ВР розгляне звернення Кравчука 

щодо виборів на Донбасі 

Комітет Верховної Ради з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

планує 26 серпня розглянути звернення 

керівника української делегації у ТКГ Леоніда 

Кравчука щодо виборів на Донбасі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3087405-u-kolomii-ponovluut-specrejsi-dla-ludej-aki-pracuut-u-cervonij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3087405-u-kolomii-ponovluut-specrejsi-dla-ludej-aki-pracuut-u-cervonij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3087405-u-kolomii-ponovluut-specrejsi-dla-ludej-aki-pracuut-u-cervonij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087138-hvora-na-covid19-timosenko-dosi-u-tazkomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087138-hvora-na-covid19-timosenko-dosi-u-tazkomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087138-hvora-na-covid19-timosenko-dosi-u-tazkomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3087022-u-cernivcah-miskrada-dozvolila-robotu-gromadskogo-transportu-skil-ditsadkiv-trc-i-rinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3087022-u-cernivcah-miskrada-dozvolila-robotu-gromadskogo-transportu-skil-ditsadkiv-trc-i-rinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3087022-u-cernivcah-miskrada-dozvolila-robotu-gromadskogo-transportu-skil-ditsadkiv-trc-i-rinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3087022-u-cernivcah-miskrada-dozvolila-robotu-gromadskogo-transportu-skil-ditsadkiv-trc-i-rinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087144-komitet-vr-rozglane-zvernenna-kravcuka-sodo-viboriv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087144-komitet-vr-rozglane-zvernenna-kravcuka-sodo-viboriv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087144-komitet-vr-rozglane-zvernenna-kravcuka-sodo-viboriv-na-donbasi.html


 

Таран назвав пріоритетні завдання 

Міноборони 

Поставлені Президентом – Верховним 

Головнокомандувачем Збройних сил України 

Володимиром Зеленським першочергові 

завдання Міністерству оборони України 

будуть виконані у повному обсязі. 

 

 

Данилишин сумнівається щодо двох 

траншів від МВФ цього року 

Голова Ради Національного банку України 

Богдан Данилишин вважає мало реалістичним 

отримання двох траншів МВФ у 2020 році. 

При цьому він висловився за перегляд 

концептуальних засад співпраці з 

Міжнародним валютним фондом.

 

 

Рада доручила до 1 грудня провести конкурс 

на найкращий ескіз великого герба 

Верховна Рада ухвалила постанову “Про 

оголошення конкурсу на кращий ескіз 

великого Державного Герба України” (№3994).

 

 

Паломництво хасидів до Умані суттєво 

обмежать — нарада в ОП 

Україна суттєво обмежить паломництво 

хасидів до Умані для святкування Рош га-

Шана.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3086944-taran-nazvav-prioritetni-zavdanna-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3086944-taran-nazvav-prioritetni-zavdanna-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3086944-taran-nazvav-prioritetni-zavdanna-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087229-danilisin-sumnivaetsa-sodo-dvoh-transiv-vid-mvf-cogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087229-danilisin-sumnivaetsa-sodo-dvoh-transiv-vid-mvf-cogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087229-danilisin-sumnivaetsa-sodo-dvoh-transiv-vid-mvf-cogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087006-rada-dorucila-do-1-grudna-provesti-konkurs-na-najkrasij-eskiz-velikogo-gerba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087006-rada-dorucila-do-1-grudna-provesti-konkurs-na-najkrasij-eskiz-velikogo-gerba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087006-rada-dorucila-do-1-grudna-provesti-konkurs-na-najkrasij-eskiz-velikogo-gerba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087220-palomnictvo-hasidiv-do-umani-suttevo-obmezat-narada-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087220-palomnictvo-hasidiv-do-umani-suttevo-obmezat-narada-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087220-palomnictvo-hasidiv-do-umani-suttevo-obmezat-narada-v-op.html


 

У зоні ООС на вибухівці підірвалися двоє 

українських військових 

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на 

невідомому вибуховому пристрої підірвалися 

двоє українських військових. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна отримає €600 мільйонів першого 

траншу допомоги ЄС – Шмигаль 

Ратифікація Верховною Радою Меморандуму 

про взаєморозуміння між Україною та 

Європейським Союзом і Кредитної угоди щодо 

надання нашій  

 

 

У банку «Аркада» попередили про введення 

тимчасової адміністрації з 26 серпня 

26 серпня у банку «Аркада», який визнано 

неплатоспроможним, буде введено тимчасову 

адміністрацію. Відповідно, акціонери банку, 

наглядова рада та виконавчий орган будуть 

відсторонені від виконання своїх обов’язків.

 

 

Посилення корпоративного управління у 

держбанках є пріоритетом для НБУ - 

Шевченко 

Голова Національного банку України Кирило 

Шевченко обговорив на зустрічі з Тимчасовою 

повіреною у справах США в Україні Крістіною 

Квін реформу 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3087209-u-zoni-oos-na-vibuhivci-pidirvalisa-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3087209-u-zoni-oos-na-vibuhivci-pidirvalisa-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3087209-u-zoni-oos-na-vibuhivci-pidirvalisa-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087158-ukraina-otrimae-600-miljoniv-persogo-transu-dopomogi-es-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087158-ukraina-otrimae-600-miljoniv-persogo-transu-dopomogi-es-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087158-ukraina-otrimae-600-miljoniv-persogo-transu-dopomogi-es-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087435-u-banku-arkada-poperedili-pro-vvedenna-timcasovoi-administracii-z-26-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087435-u-banku-arkada-poperedili-pro-vvedenna-timcasovoi-administracii-z-26-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087435-u-banku-arkada-poperedili-pro-vvedenna-timcasovoi-administracii-z-26-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087114-posilenna-korporativnogo-upravlinna-u-derzbankah-e-prioritetom-dla-nbu-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087114-posilenna-korporativnogo-upravlinna-u-derzbankah-e-prioritetom-dla-nbu-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087114-posilenna-korporativnogo-upravlinna-u-derzbankah-e-prioritetom-dla-nbu-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087114-posilenna-korporativnogo-upravlinna-u-derzbankah-e-prioritetom-dla-nbu-sevcenko.html


 

Біоенергетика створить нові робочі місця та 

зменшить залежність від газу - експерти 

Україна може зменшити залежність від 

блакитного палива і створити нові робочі місця 

задяки розвитку біоенергетики.

 

 

Трасу Київ-Одеса відремонтують за кошти 

Європейського інвестбанку - Криклій 

Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду 

"Європейські дороги України III (Проєкт 

“Розвиток транс'європейської транспортної 

мережі”)” між Україною та Європейським 

інвестиційним банком (ЄІБ). За відповідний 

законопроєкт проголосувал 288 депутатів.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

―Відкати‖ на масках: трьох чиновників ЗСУ 

посадили під арешт, найбільша застава - 13 

мільйонів 

Печерський райсуд обрав підозрюваним у 

вимаганні та одержанні майже 1 млн грн 

хабара за сприяння в постачанні медичних 

масок для потреб ЗСУ запобіжні заходи у 

вигляді тримання під вартою з можливістю 

внесення застави.

 

 

Антоненка тримають під вартою без ухвали 

суду - адвокат 

Адвокат фігуранта справи щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО 

Андрія Антоненка, Станіслав Кулик 

повідомив, що його підзахисного вже кілька 

днів без ухвали суду тримають під вартою. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087035-bioenergetika-stvorit-novi-roboci-misca-ta-zmensit-zaleznist-vid-gazu-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087035-bioenergetika-stvorit-novi-roboci-misca-ta-zmensit-zaleznist-vid-gazu-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087035-bioenergetika-stvorit-novi-roboci-misca-ta-zmensit-zaleznist-vid-gazu-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087182-trasu-kiivodesa-vidremontuut-za-kosti-evropejskogo-investbanku-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087182-trasu-kiivodesa-vidremontuut-za-kosti-evropejskogo-investbanku-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087182-trasu-kiivodesa-vidremontuut-za-kosti-evropejskogo-investbanku-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087116-vidkati-na-maskah-troh-cinovnikiv-zsu-posadili-pid-arest-najbilsa-zastava-13-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087116-vidkati-na-maskah-troh-cinovnikiv-zsu-posadili-pid-arest-najbilsa-zastava-13-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087116-vidkati-na-maskah-troh-cinovnikiv-zsu-posadili-pid-arest-najbilsa-zastava-13-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087116-vidkati-na-maskah-troh-cinovnikiv-zsu-posadili-pid-arest-najbilsa-zastava-13-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087184-antonenka-trimaut-pid-vartou-bez-uhvali-sudu-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087184-antonenka-trimaut-pid-vartou-bez-uhvali-sudu-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087184-antonenka-trimaut-pid-vartou-bez-uhvali-sudu-advokat.html


 

Суд почне розглядати справу Стерненка 31 

серпня 

Активіст Сергій Стерненко повідомив, що 

підготовче засідання в його справі призначили 

на 31 серпня у Приморському райсуді Одеси.

 

 

Збитки державі на понад 100 мільйонів: 

СБУ викрила екскерівників 

Укртрансбезпеки 

Служба безпеки України викрила механізм 

розтрати бюджетних коштів екскерівниками 

Державної служби України з безпеки на 

транспорті на понад 100 млн грн. 

 

 

Державі повернули лісову ділянку в зоні 

відчуження ЧАЕС на майже 3 мільйони 

У Київській області державі повернули лісову 

ділянку на території зони відчуження ЧАЕС 

вартістю майже 3 млн грн. 

 

Вибух у Десні: поліція відкрила справу за 

статтею "вбивство" ФОТО 

Поліція за фактом вибуху у військовому 

гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині 

відкрила провадження за статтею «вбивство». 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087403-sud-pocne-rozgladati-spravu-sternenka-31-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087403-sud-pocne-rozgladati-spravu-sternenka-31-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087403-sud-pocne-rozgladati-spravu-sternenka-31-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087142-zbitki-derzavi-na-ponad-100-miljoniv-sbu-vikrila-ekskerivnikiv-ukrtransbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087142-zbitki-derzavi-na-ponad-100-miljoniv-sbu-vikrila-ekskerivnikiv-ukrtransbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087142-zbitki-derzavi-na-ponad-100-miljoniv-sbu-vikrila-ekskerivnikiv-ukrtransbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087142-zbitki-derzavi-na-ponad-100-miljoniv-sbu-vikrila-ekskerivnikiv-ukrtransbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087060-derzavi-povernuli-lisovu-dilanku-v-zoni-vidcuzenna-caes-na-majze-3-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087060-derzavi-povernuli-lisovu-dilanku-v-zoni-vidcuzenna-caes-na-majze-3-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087060-derzavi-povernuli-lisovu-dilanku-v-zoni-vidcuzenna-caes-na-majze-3-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3086952-vibuh-u-desni-policia-vidkrila-spravu-za-statteu-vbivstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3086952-vibuh-u-desni-policia-vidkrila-spravu-za-statteu-vbivstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3086952-vibuh-u-desni-policia-vidkrila-spravu-za-statteu-vbivstvo.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чи втримається Труханов біля штурвалу 

"морської столиці"? АНАЛІТИКА 

Порівняно з перегонами-2014, виборчі настрої 

в Одесі зараз виглядають більш 

консервативними

 

 

49-та «Молодість»: кінофестиваль під час 

пандемії АНАЛІТИКА 

Український прапор, окупований Луганськ та 

вчителька Ніна

 

 

«Коронавірусний» безвіз: обмеження не 

зупиняють українців від поїздок у ЄС 

(АНАЛІТИКА) 

Найбільш принциповою і суворою є 

федеральна поліція Німеччини

СУСПІЛЬСТВО 

 

Інженерка і соціологиня: в Україні 

дозволили фемінітиви в назвах професій 

Міністр економіки Ігор Петрашко підписав 

наказ «Про затвердження зміни №9 до 

національного класифікатора», яким дозволив 

за бажанням використовувати фемінітиви. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3087026-ci-vtrimaetsa-truhanov-bila-sturvalu-morskoi-stolici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3087026-ci-vtrimaetsa-truhanov-bila-sturvalu-morskoi-stolici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3087026-ci-vtrimaetsa-truhanov-bila-sturvalu-morskoi-stolici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3087089-49ta-molodist-kinofestival-pid-cas-pandemii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3087089-49ta-molodist-kinofestival-pid-cas-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087052-koronavirusnij-bezviz-obmezenna-ne-zupinaut-ukrainciv-vid-poizdok-u-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087052-koronavirusnij-bezviz-obmezenna-ne-zupinaut-ukrainciv-vid-poizdok-u-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087052-koronavirusnij-bezviz-obmezenna-ne-zupinaut-ukrainciv-vid-poizdok-u-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087052-koronavirusnij-bezviz-obmezenna-ne-zupinaut-ukrainciv-vid-poizdok-u-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087370-inzenerka-i-sociologina-v-ukraini-dozvolili-feminitivi-v-nazvah-profesij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087370-inzenerka-i-sociologina-v-ukraini-dozvolili-feminitivi-v-nazvah-profesij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087370-inzenerka-i-sociologina-v-ukraini-dozvolili-feminitivi-v-nazvah-profesij.html


 

Воєнізована охорона з'явилася в десяти 

потягах Укрзалізниці СПИСОК 

Укрзалізниця запускає пілотний проєкт з 

воєнізованої охорони пасажирських потягів.

 

 

Меседжі від уряду та Президента 

представлятимуть під єдиним брендом 

Президент та уряд матимуть об’єднаний бренд 

Ukraine NOW для представлення України на 

міжнародній арені. 

 

 

Національний відбір на Дитяче 

Євробачення завершив прийом заявок 

Прийом заявок на участь у цьогорічному 

національному відборі Дитячого Євробачення 

завершився. 

 

Телеведуча Марічка Падалко і двоє її дітей 

перехворіли на COVID-19 

Телеведуча Марічка Падалко та двоє її дітей 

перехворіли на COVID-19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087422-voenizovana-ohorona-zavilasa-v-desati-potagah-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3087422-voenizovana-ohorona-zavilasa-v-desati-potagah-ukrzaliznici.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087350-mesedzi-vid-uradu-ta-prezidenta-predstavlatimut-pid-edinim-brendom.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087350-mesedzi-vid-uradu-ta-prezidenta-predstavlatimut-pid-edinim-brendom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3087263-nacionalnij-vidbir-na-ditace-evrobacenna-zaversiv-prijom-zaavok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3087263-nacionalnij-vidbir-na-ditace-evrobacenna-zaversiv-prijom-zaavok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3087263-nacionalnij-vidbir-na-ditace-evrobacenna-zaversiv-prijom-zaavok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3087314-televeduca-maricka-padalko-i-dvoe-ii-ditej-perehvorili-na.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3087314-televeduca-maricka-padalko-i-dvoe-ii-ditej-perehvorili-na.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3087314-televeduca-maricka-padalko-i-dvoe-ii-ditej-perehvorili-na.html


 

Підбори та бита про всяк випадок: українка 

зі США розповіла про роботу водійкою 

вантажівки ФОТО 

Ірина Ворніку з Чернівців переїхала до 

Каліфорнії та заробляє на життя, керуючи 

вантажівкою.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3087313-pidbori-v-kabini-ta-bita-pro-vsak-vipadok-ukrainka-zi-ssa-rozpovila-pro-robotu-vodijkou-vantazivki.html
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