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ТОП 

 

Меркель запросила Зеленського до Берліна 

Федеральний канцлер Німеччини Ангела 
Меркель запросила Президента Володимира 

Зеленського здійснити найближчим часом 

візит до Берліна для обговорення низки питань 

двосторонніх відносин та процесу мирного 

врегулювання на сході України. 

 

 

Для українців віком 55+ запровадять 

обов’язкові медогляди - Зеленський 

Для українців віком від 55 років планують 

запровадити обов’язкові медичні обстеження 

що два роки, а для деяких категорій громадян – 

щороку.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3268753-merkel-zaprosila-zelenskogo-do-berlina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3268753-merkel-zaprosila-zelenskogo-do-berlina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268426-dla-ukrainciv-vikom-55-zaprovadat-obovazkovi-medogladi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268426-dla-ukrainciv-vikom-55-zaprovadat-obovazkovi-medogladi-zelenskij.html


 

Вбивство у Білогородці: підозрюваного 

затримали й помістили в ізолятор 

Чоловіка, якого затримали через події із 
вибухом і пожежею у Білогородці, і який, за 

інформацією правоохоронців, намагався 

приховати таким чином вбивство, помістили 

до ізолятора тимчасового тримання. 

 

 

Два світи – два способи життя: як Україна 

готується до приїзду свт. Варфоломія 

Москва й далі зацікавлена в тому, щоб в 

Україні був розбрат 

 

 

В Україні почали вакцинувати Pfizer 

колективи. Як зробити заявку ІНФОГ РАФІКА  

Розпочалася вакцинація проти COVID-19 

компаній, які мають у своєму штаті понад 50 
осіб, охочих отримати щеплення. Їх 

вакцинують Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

 

 

 

Україну накрив «Астраханський суховій», 

кияни потерпають від смогу ФОТ О 

За даними космічних спостережень, над 
Лівобережною частиною України зафіксовано 

пилову бурю «Астраханський суховій». Явище 

зачепило місто Київ і стало причиною 
підвищених показників пилу на постах 

моніторингу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3268769-vbivstvo-u-bilogorodci-pidozruvanogo-zatrimali-j-pomistili-v-izolator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3268769-vbivstvo-u-bilogorodci-pidozruvanogo-zatrimali-j-pomistili-v-izolator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268548-dva-sviti-dva-sposobi-zitta-ak-ukraina-gotuetsa-do-priizdu-svt-varfolomia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268548-dva-sviti-dva-sposobi-zitta-ak-ukraina-gotuetsa-do-priizdu-svt-varfolomia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268497-v-ukraini-pocali-vakcinuvati-pfizer-organizacii-ak-zrobiti-zaavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268497-v-ukraini-pocali-vakcinuvati-pfizer-organizacii-ak-zrobiti-zaavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3268685-ukrainu-nakriv-astrahanskij-suhovij-kiani-poterpaut-vid-smogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3268685-ukrainu-nakriv-astrahanskij-suhovij-kiani-poterpaut-vid-smogu.html


 

Окупація: Втрати України під час Другої 

світової, завдані нацистами та комуністами 

Війна, яку дехто схильний називати 
«російською славою», мала б бути визнана 

насамперед українською війною

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Меркель подзвонила Зеленському і Путіну у 

80-ту річницю нападу вермахту на СРСР 

Канцлер ФРН Ангела Меркель у 80-ту річницю 
нападу Німеччини на Радянський Союз 

провела телефонні розмови з Президентом 

України Володимиром Зеленським та 

російським лідером Володимиром Путіним. 

 

У ПАРЄ не стали карати Гончаренка за 

український прапор ФОТ О, ВІДЕО 

У Парламентській асамблеї Ради Європи не 

знайшли порушень у діях члена Постійної 
делегації Верховної Ради України в Асамблеї 

народного депутата

 

 

Чорне море ніколи не було й не буде 

«російським озером» - Данілов 

Подарований українській делегації принт 
першої у світі британської карти Чорного моря 

засвідчує, що воно ніколи не було «російським 

озером». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268440-okupacia-vtrati-ukraini-pid-cas-drugoi-svitovoi-zavdani-nacistami-ta-komunistami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268440-okupacia-vtrati-ukraini-pid-cas-drugoi-svitovoi-zavdani-nacistami-ta-komunistami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3268800-merkel-podzvonila-zelenskomu-i-putinu-u-80tu-ricnicu-napadu-vermahtu-na-srsr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3268800-merkel-podzvonila-zelenskomu-i-putinu-u-80tu-ricnicu-napadu-vermahtu-na-srsr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3268421-u-pare-ne-stali-karati-goncarenka-za-ukrainskij-prapor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3268421-u-pare-ne-stali-karati-goncarenka-za-ukrainskij-prapor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3268442-corne-more-nikoli-ne-bulo-j-ne-bude-rosijskim-ozerom-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3268442-corne-more-nikoli-ne-bulo-j-ne-bude-rosijskim-ozerom-danilov.html


 

Очільники МЗС України та Чорногорії 

домовилися зміцнювати співробітництво у 

сфері туризму 

Міністри закордонних справ України Дмитро 

Кулеба і Чорногорії Джордже Радулович під 

час Анталійського дипломатичного форуму 

домовилися працювати над зміцненням 

співробітництва у сфері туризму. 

 

 

Президентка Грузії прибула в Україну 

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі прибула 

в Україну з офіційним візитом. 

 

У Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна 

кількість країн 

Шостий флот ВМС США офіційно оголосив 

про участь у Sea Breeze-2021. В українсько-
американських навчаннях у чорноморському 

регіоні візьме участь рекордна кількість країн. 

 

У Канаді українці організували протест 

проти «Сталинской водки» 

Ліга українців Канади організувала протест 

проти продажу «Сталинской водки» та 
закликала своїх членів писати відповідні 

звернення до продавця цього товару.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3268591-ocilniki-mzs-ukraini-ta-cornogorii-domovilisa-zmicnuvati-spivrobitnictvo-u-sferi-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3268591-ocilniki-mzs-ukraini-ta-cornogorii-domovilisa-zmicnuvati-spivrobitnictvo-u-sferi-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3268591-ocilniki-mzs-ukraini-ta-cornogorii-domovilisa-zmicnuvati-spivrobitnictvo-u-sferi-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3268591-ocilniki-mzs-ukraini-ta-cornogorii-domovilisa-zmicnuvati-spivrobitnictvo-u-sferi-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3268816-prezidentka-gruzii-pribula-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3268816-prezidentka-gruzii-pribula-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3268405-u-sea-breeze2021-vizme-ucast-rekordna-kilkist-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3268405-u-sea-breeze2021-vizme-ucast-rekordna-kilkist-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3268390-u-kanadi-ukrainci-organizuvala-protest-proti-stalinskoj-vodki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3268390-u-kanadi-ukrainci-organizuvala-protest-proti-stalinskoj-vodki.html


КОРОНАВІРУС 

 

Люди, які перехворіли на COVID-19, мають 

отримати дві дози вакцини – МОЗ 

Особи, які перехворіли на COVID-19, згідно з 
рекомендаціями Національної технічної групи 

експертів з питань імунопрофілактики також 

мають пройти повний цикл вакцинації. 

 

 

Регіонами України розвезли ще 500 тисяч 

доз вакцини CoronaVac 

Державне підприємство "Медичні закупівлі 
України" завершило розвезення ще 500 тис. 

доз вакцини CoronaVac виробництва компанії 

Sinovac Biotech. 

 

 

Ляшко розповів, скільки в Україні наразі 

доз COVID-вакцини 

В Україні в наявності 2,6 млн доз вакцини 

проти коронавірусу.

 

 

Україна може обмежити в'їзд та виїзд із 

країн, де вирує Delta-штам 

Міністерство закордонних справ і 

Міністерство охорони здоров’я мають 

підготувати пропозиції щодо встановлення 
додаткового контролю та обмежень щодо 

міграції між Україною та країнами зі швидким 

поширенням штаму

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268584-ludi-aki-perehvorili-na-covid19-maut-otrimati-dvi-dozi-vakcini-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268584-ludi-aki-perehvorili-na-covid19-maut-otrimati-dvi-dozi-vakcini-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3268720-regionami-ukraini-rozvezli-se-500-tisac-doz-vakcini-coronavac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3268720-regionami-ukraini-rozvezli-se-500-tisac-doz-vakcini-coronavac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268508-lasko-rozpoviv-skilki-v-ukraini-narazi-doz-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268508-lasko-rozpoviv-skilki-v-ukraini-narazi-doz-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268531-ukraina-moze-obmeziti-vizd-ta-viizd-iz-krain-de-virue-deltastam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3268531-ukraina-moze-obmeziti-vizd-ta-viizd-iz-krain-de-virue-deltastam.html


УКРАЇНА 

 

Постпред Президента: Кримська платформа 

завершиться документом про деокупацію 

Саміт Кримської платформи має ухвалити 
підсумковий документ, який охоплюватиме всі 

ключові питання, пов’язані з тимчасовою 

окупацією Криму. 

 

Кабмін продовжив повноваження чотирьох 

членів наглядової ради Укрзалізниці 

Кабінет Міністрів продовжив повноваження 

чотирьох членів наглядової ради АТ 

"Укрзалізниця" на 3 місяці. 

 

 

Мер Калуша подав у відставку 

Міський голова Калуша Андрій Найда написав 

заяву про складання своїх повноважень. 

 

У Авакова розповіли, як працюють 

«Чонгар» та «Каланчак» 

Контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» та 

«Чонгар» на адмінмежі з ТОТ АР Крим 

працюють у штатному режимі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3268819-postpred-prezidenta-krimska-platforma-zaversitsa-dokumentom-sodo-deokupacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3268819-postpred-prezidenta-krimska-platforma-zaversitsa-dokumentom-sodo-deokupacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268434-kabmin-prodovziv-povnovazenna-cotiroh-cleniv-nagladovoi-radi-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268434-kabmin-prodovziv-povnovazenna-cotiroh-cleniv-nagladovoi-radi-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3268705-mer-kalusa-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3268705-mer-kalusa-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3268485-u-avakova-rozpovili-ak-pracuut-congar-ta-kalancak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3268485-u-avakova-rozpovili-ak-pracuut-congar-ta-kalancak.html


 

Президент підписав закон про меценатство у 

спорті 

Президент Володимир Зеленський підписав 
Закон «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо меценатської діяльності у сфері 

фізичної культури і спорту» № 1520-ІХ.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Економіка України почала виходити з 16-

місячної кризи - Нацбанк 

В Національному банку підтверджують вихід 
української економіки з майже півторарічної 

кризи, спричиненої пандемією COVID-19. 

 

Разумков підписав закон про додаткові 600 

мільйонів для судів 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав закон про більшення видатків на 
забезпечення здійснення правосуддя 

місцевими й апеляційними судами. 

 

 

Міненерго підтримує передачу «СхідГЗК» в 

управління Енергоатому 

Стабілізацію роботи державного підприємства 

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» в 

управлінні НАЕК «Енергоатом» обоворили на 
нараді у міністра енергетики Германа 

Галущенка. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3268808-prezident-pidpisav-zakon-pro-mecenatstvo-u-sporti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3268808-prezident-pidpisav-zakon-pro-mecenatstvo-u-sporti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268644-ekonomika-ukraini-pocala-vihoditi-z-16misacnoi-krizi-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268644-ekonomika-ukraini-pocala-vihoditi-z-16misacnoi-krizi-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268681-razumkov-pidpisav-zakon-pro-dodatkovi-600-miljoniv-dla-sudiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268681-razumkov-pidpisav-zakon-pro-dodatkovi-600-miljoniv-dla-sudiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268638-minenergo-pidtrimue-peredacu-shidgzk-v-upravlinna-energoatomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268638-minenergo-pidtrimue-peredacu-shidgzk-v-upravlinna-energoatomu.html


 

Купівля землі: НБУ не висуватиме 

додаткових вимог до оцінки позичальників 

З відкриттям ринку землі в Національному 
банку обіцяють не висувати додаткових вимог 

до оцінки платоспроможності позичальників, 

що планують взяти кредит на купівлю землі, 

або під її заставу. 

 

На скільки зростуть пенсії українців з 

липня, жовтня та грудня 2021 року 
ІНФОГ РАФІКА  

Пенсійний фонд України оприлюднив 

календар перерахунків пенсій у 2021 році. 

 

ВВП цьогоріч зросте на 4,1% - 

Мінекономіки 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 

підсумками 2021 року зросте на 4,1% 

порівняно із 2020 роком.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Забороняється ховати обличчя: активістам 

в окупованому Криму видають 

«застереження» 

Окупаційна влада в Криму знову практикує 

вручення кримськотатарським активістам так 
званих «застережень про неприпустимість 

порушення закону». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268789-kupivla-zemli-nbu-ne-visuvatime-dodatkovih-vimog-do-ocinki-pozicalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268789-kupivla-zemli-nbu-ne-visuvatime-dodatkovih-vimog-do-ocinki-pozicalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268560-na-skilki-zrostut-pensii-ukrainciv-z-lipna-zovtna-ta-grudna-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268560-na-skilki-zrostut-pensii-ukrainciv-z-lipna-zovtna-ta-grudna-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268560-na-skilki-zrostut-pensii-ukrainciv-z-lipna-zovtna-ta-grudna-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268560-na-skilki-zrostut-pensii-ukrainciv-z-lipna-zovtna-ta-grudna-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268743-vvp-cogoric-zroste-na-41-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3268743-vvp-cogoric-zroste-na-41-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3268377-zaboronaetsa-hovati-oblicca-aktivistam-v-okupovanomu-krimu-vidaut-zasterezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3268377-zaboronaetsa-hovati-oblicca-aktivistam-v-okupovanomu-krimu-vidaut-zasterezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3268377-zaboronaetsa-hovati-oblicca-aktivistam-v-okupovanomu-krimu-vidaut-zasterezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3268377-zaboronaetsa-hovati-oblicca-aktivistam-v-okupovanomu-krimu-vidaut-zasterezenna.html


 

Окупація Криму залишила без піклування 

батьків понад 200 дітей – представник 

омбудсмена 

Унаслідок тимчасової окупації території 

Криму без батьківського піклування 

залишилось понад 200 дітей.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Санкції проти телеканалів Медвечука: 

справу відклали до 20 вересня 

Касаційний адмінсуд у складі Верховного 
Суду продовжить розгляд справи щодо 

застосування санкцій до ТОВ «АРІАДНА ТВ» 

20 вересня.  

 

 

Суд продовжив домашній арешт Антоненка 

ще на два місяці 

Шевченківський районний суд міста Києва у 

рамках розгляду справи щодо вбивства 
журналіста Павла Шеремета продовжив 

запобіжний захід для обвинуваченого у цій 

справі — Андрія Антоненка. 

 

Суд залишив Семенченка під вартою ще 

майже на місяць 

Апеляційний суд Києва відхилив скаргу 

адвоката колишнього народного депутата 

Семена Семенченка і залишив його під вартою 

до 18 липня.
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Апеляційний суд залишив під вартою 

обвинуваченого в убивстві Кирила Тлявова 

Київський апеляційний суд залишив у силі 
запобіжний захід обвинуваченому у справі про 

вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова, який 

перебуває під арештом.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Треба створювати українське середовище та 

контент. Прийде час – і  це спрацює - 

Олександр Савчук, видавець, співзасновник 

«Літературної резиденції «Слово» 

ІНТЕРВ'Ю 

Олександр Савчук відомий у Харкові та за 
його межами як засновник і редактор 
іменного видавництва, що спеціалізується на 

культурологічній літературі.  

 

Вчені-імунологи – про важливість 

вакцинування та українську вакцину 

Науковці-імунологи закликають людей 

похилого віку не слухати російської 

пропаганди та вакцинуватися

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

На Закарпатті спека наближається до 

історичного рекорду 

На Закарпатті температура наближається до 

історичного температурного рекорду, який 
було зафіксовано в регіоні в спекотне літо 

2000-го року. 
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У «Дії» з’явиться «кабінет пацієнта» для 

скринінгу здоров’я 

В кабінеті пацієнта через додаток “Дія” буде 
можливість відслідковувати проходження 

обов’язкових скринінгових програм для 

пацієнтів старше 55 років. Також лікарів та 

пацієнтів будуть стимулювати проводити такі 

обстеження. 

 

 

На Житомирщині влаштують фестиваль 

полуниці 

У селі Висока Піч на Житомирщині 26 червня 
відбудеться фестиваль полуниці, під час якого 

влаштують полуничну ходу та проведуть 

майстер-клас із приготування полуничної піци. 

 

На березі моря Одещини зійшов ґрунт, під 

завалами можуть бути люди 

Біля села Лебедівка Білгород-Дністровського 
району на Одещині стався зсув ґрунту на 

березі моря, під завалами можуть бути люди.

 

 

Чим корисна м'ята ІНФОГ РАФІКА 

Властивості м'яти відкривають широкі 
можливості для її використання - особливо у 

спеку 
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Дощі змили у море в Ялті нелегальні 

сміттєзвалища ФОТО 

В окупованому Криму через потужні зливи 
нелегальні сміттєзвалища у Ялті змило у море, 

що спричинило справжню екологічну 

катастрофу.

 

Е-лікарняні: Фонд соцстрахування розповів 

про оновлення та правила 

В електронному лікарняному оновилися 

причини непрацездатності. 

 

У Києві відкрилась виставка про допомогу 

союзників у Другій світовій 

До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 
війни у Києві, на Контрактовій площі, відкрили 

фотодокументальну виставку Lend-lease - 

зброя перемоги.

 

 

У Києві помер кобзар Тарас Силенко 

У Києві 22 червня у віці 49 років помер кобзар 

Тарас Силенко.
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