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ТОП 

 

Павло Шеремет загинув п’ять років тому 

Цього дня, п’ять років тому, загинув журналіст 

Павло Шеремет.

  

 

Оголосили відбір до 27-ї Української 

антарктичної експедиції 

Національний антарктичний науковий центр 

МОН оголосив конкурс з відбору команди у 

27-му Українську антарктичну експедицію на 

2022-2023 роки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283431-pavlo-seremet-zaginuv-pat-rokiv-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283431-pavlo-seremet-zaginuv-pat-rokiv-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283395-ogolosili-vidbir-do-27i-ukrainskoi-antarkticnoi-ekspedicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283395-ogolosili-vidbir-do-27i-ukrainskoi-antarkticnoi-ekspedicii.html


 

Новинський потрапив у базу «Миротворця» 

як «агент впливу РПЦ в Україні» 

Одного з лідерів «Опозиційного блоку», 

диякона Української православної церкви 

Московського патріархату Вадима 

Новинського внесли до бази «Миротворця» як 

«агента впливу РПЦ».

 

Зеленський обговорив з Мішелем 

підготовку до саміту Україна – ЄС 

Президент Володимир Зеленський під час 

зустрічі з Президентом Європейської ради 

Шарлем Мішелем обговорили підготовку 

Саміту Україна – Європейський Союз, який 

заплановано на жовтень цього року.

 

Україна працює над розбудовою консенсусу 

в НАТО щодо ПДЧ - Стефанішина 

Україна працює над розбудовою консенсусу в 

Північноатлантичному альянсі стосовно Плану 

дій щодо членства у НАТО.

 

Пожежі у Штатах знищили понад 400 тисяч 

гектарів лісу 

У 13 штатах на заході США 80 великих 

лісових пожеж, спричинених аномальною 

спекою, випалили рослинність на площі понад 

400 тисяч гектарів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283380-novinskij-potrapiv-u-bazu-mirotvorca-ak-agent-vplivu-rpc-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283380-novinskij-potrapiv-u-bazu-mirotvorca-ak-agent-vplivu-rpc-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283338-zelenskij-obgovoriv-z-miselem-pidgotovku-do-samitu-ukraina-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283338-zelenskij-obgovoriv-z-miselem-pidgotovku-do-samitu-ukraina-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283353-ukraina-pracue-nad-rozbudovou-konsensusu-v-nato-sodo-pdc-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283353-ukraina-pracue-nad-rozbudovou-konsensusu-v-nato-sodo-pdc-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283403-pozezi-u-statah-znisili-ponad-400-tisac-gektariv-lisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283403-pozezi-u-statah-znisili-ponad-400-tisac-gektariv-lisiv.html


 

У світі зафіксували 191,7 мільйона випадків 

коронавірусу 

У світі станом на ранок 20 липня зафіксували 

191 719 374 випадки зараження коронавірусом. 

Зокрема виявлена 4 112 801 смерть, одужали 

174 578 463 особи. 

 

СВІТ 

 

Канада звинуватила спецслужби Китаю в 

кібератаці на Microsoft 

Міністр оборони Канади Харджит Саджан 

заявив, що спецслужби КНР втрутилися у 

роботу Microsoft, аби викрасти інтелектуальну 

власність та отримати доступ до даних 

користувачів.

 

Вибух на ринку в передмісті Багдада: 18 

загиблих, десятки поранених 

Унаслідок вибуху на ринку в передмісті 

столиці Іраку загинули 18 осіб, ще кілька 

десятків дістали поранення.

 

У Польщі на штам Delta припадає майже 

половина інфікувань COVID-19 

Останнім часом у Польщі на штам Delta 

припадає 47% усіх випадків інфікування 

коронавірусом, хоча ще в середині червня цей 

показник становив менше 10%.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283421-u-sviti-zafiksuvali-1917-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283421-u-sviti-zafiksuvali-1917-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283407-kanada-zvinuvatila-specsluzbi-kitau-v-kiberataci-na-microsoft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283407-kanada-zvinuvatila-specsluzbi-kitau-v-kiberataci-na-microsoft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283364-vibuh-na-rinku-v-peredmisti-bagdada-18-zagiblih-desatki-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283364-vibuh-na-rinku-v-peredmisti-bagdada-18-zagiblih-desatki-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283359-u-polsi-na-stam-delta-pripadae-majze-polovina-infikuvan-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283359-u-polsi-na-stam-delta-pripadae-majze-polovina-infikuvan-covid19.html


 

Торгівля з Китаєм та Росією не завадить 

США відповідати на їхні кібератаки - Білий 

дім 

Після гучних звинувачень на адресу Китаю в 

хакерських атаках офіційний Вашингтон 

заявляє, що залишає за собою право на 

додаткові дії у відповідь.

 

 

Нещеплених громадян Саудівської Аравії не 

випускатимуть за кордон 

Громадяни Саудівської Аравії, які не зроблять 

обидва щеплення проти коронавірусу, з 9 

серпня не зможуть виїхати за кордон.

 

Канада даватиме притулок 

правозахисникам і журналістам - міністр 

імміграції 

Канада створить особливий механізм надання 

статусу біженців правозахисникам та 

журналістам з усього світу, яким загрожує 

небезпека.

 

Італія вакцинувала від COVID-19 половину 

дорослого населення 

Медичні служби Італії повністю вакцинували 

від коронавірусу понад половину населення 

країни віком від 12 років.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283372-torgivla-z-kitaem-ta-rosieu-ne-zavadit-ssa-vidpovidati-na-ihni-kiberataki-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283372-torgivla-z-kitaem-ta-rosieu-ne-zavadit-ssa-vidpovidati-na-ihni-kiberataki-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283372-torgivla-z-kitaem-ta-rosieu-ne-zavadit-ssa-vidpovidati-na-ihni-kiberataki-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283372-torgivla-z-kitaem-ta-rosieu-ne-zavadit-ssa-vidpovidati-na-ihni-kiberataki-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283404-neseplenih-gromadan-saudivskoi-aravii-ne-vipuskatimut-za-kordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283404-neseplenih-gromadan-saudivskoi-aravii-ne-vipuskatimut-za-kordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283413-kanada-davatime-pritulok-pravozahisnikam-i-zurnalistam-ministr-immigracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283413-kanada-davatime-pritulok-pravozahisnikam-i-zurnalistam-ministr-immigracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283413-kanada-davatime-pritulok-pravozahisnikam-i-zurnalistam-ministr-immigracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283413-kanada-davatime-pritulok-pravozahisnikam-i-zurnalistam-ministr-immigracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283417-italia-vakcinuvala-vid-covid19-polovinu-doroslogo-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283417-italia-vakcinuvala-vid-covid19-polovinu-doroslogo-naselenna.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Штати відправляють в Україну й Польщу 

емісара для обговорення Nord Stream 2 

Радник Державного департаменту США Дерек 

Шоллє цього тижня відвідає Київ і Варшаву 

для обговорення питань взаємодії, у тому числі 

стосовно газопроводу Nord Stream 2.

 

Мішель запропонував країнам 

«Асоційованого тріо» позмагатися у 

реформах 

Президент Європейської ради Шарль Мішель 

наголосив на важливості реформ для України, 

Грузії й Молдови - та запропонував їм 

визначити конкурентні ключові показники на 

цьому шляху.

 

Угода про ЗВТ із Китаєм «підштовхнула» б 

українську економіку - експерт 

Україна і Китай могли б підписати договір про 

зону вільної торгівлі (ЗВТ), який, якщо буде 

укладений на рівноправних умовах, дав би 

поштовх українській економіці.

 

Завод Малишева чекає на замовлення 

Пакистаном 52 двигунів для танка Al-Khalid 

Державне підприємство «Завод ім. Малишева» 

чекає на замовлення Пакистаном 52 двигунів 

для танка Al-Khalid.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283376-stati-vidpravlaut-v-ukrainu-j-polsu-emisara-dla-obgovorenna-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283376-stati-vidpravlaut-v-ukrainu-j-polsu-emisara-dla-obgovorenna-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283347-misel-zaproponuvav-krainam-asocijovanogo-trio-pozmagatisa-u-reformah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283347-misel-zaproponuvav-krainam-asocijovanogo-trio-pozmagatisa-u-reformah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283347-misel-zaproponuvav-krainam-asocijovanogo-trio-pozmagatisa-u-reformah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283347-misel-zaproponuvav-krainam-asocijovanogo-trio-pozmagatisa-u-reformah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283374-ugoda-pro-zvt-iz-kitaem-pidstovhnula-b-ukrainsku-ekonomiku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283374-ugoda-pro-zvt-iz-kitaem-pidstovhnula-b-ukrainsku-ekonomiku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283357-zavod-maliseva-cekae-na-zamovlenna-pakistanom-52-dviguniv-dla-tanka-alkhalid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283357-zavod-maliseva-cekae-na-zamovlenna-pakistanom-52-dviguniv-dla-tanka-alkhalid.html


УКРАЇНА 

 

У МОН розраховують, що більшість освітян 

вакцинуються до 1 вересня 

Міністерство освіти та науки розраховує, що 

до 1 вересня більшість педагогічних 

працівників зроблять щеплення проти COVID-

19.

 

Світоліна: Моя мета - олімпійська медаль, 

пишаюся, що граю за Україну 

Шоста «ракетка» світу Еліна Світоліна має 

намір завоювати олімпійську медаль.

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,21 

Національний банк України на вівторок, 20 

липня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні майже на 2 копійки – до 27,2132 грн за 

долар.

 

 

В Україні - 598 нових випадків COVID-19 

За минулу добу, 19 липня, в Україні виявили 

598 нових випадків COVID-19.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283409-u-mon-rozrahovuut-so-bilsist-osvitan-vakcinuutsa-do-1-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283409-u-mon-rozrahovuut-so-bilsist-osvitan-vakcinuutsa-do-1-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3282441-svitolina-moa-meta-olimpijska-medal-pisausa-so-grau-za-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3282441-svitolina-moa-meta-olimpijska-medal-pisausa-so-grau-za-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283427-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2721.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283427-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2721.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283433-v-ukraini-598-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283433-v-ukraini-598-novih-vipadkiv-covid19.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти з початку доби порушили «тишу» 

в районі Водяного 

Російсько-окупаційні війська продовжують 

ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках 

ТКГ, з метою подальшого звинувачення 

української сторони у порушенні режиму 

припинення вогню.

 

ОБСЄ зафіксувала пошкодження п'яти 

будинків селища Нью-Йорк, обстріляного 

окупантами 

СММ ОБСЄ зафіксувала пошкодження 

внаслідок обстрілу п’яти житлових будинків у 

селищі Нью-Йорк Донецької області.

 

Спостерігачі ОБСЄ нарахували на вихідних 

741 порушення «тиші» 

Місія ОБСЄ зафіксувала в період із вечора 16-

го до вечора 18 липня 608 порушень режиму 

припинення вогню у Донецькій області та 133 - 

на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

 

Канадська авіакомпанія Air Canada 

впровадила опцію перегляду фільмів 

українською 

Пасажири рейсів канадської авіакомпанії Air 

Canada під час польотів зможуть переглядати 

фільми українською мовою.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3283439-okupanti-z-pocatku-dobi-porusili-tisu-v-rajoni-vodanogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3283439-okupanti-z-pocatku-dobi-porusili-tisu-v-rajoni-vodanogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3283411-obse-zafiksuvala-poskodzenna-pati-budinkiv-selisa-nujork-obstrilanogo-okupantami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3283411-obse-zafiksuvala-poskodzenna-pati-budinkiv-selisa-nujork-obstrilanogo-okupantami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3283411-obse-zafiksuvala-poskodzenna-pati-budinkiv-selisa-nujork-obstrilanogo-okupantami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3283411-obse-zafiksuvala-poskodzenna-pati-budinkiv-selisa-nujork-obstrilanogo-okupantami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3283399-sposterigaci-obse-narahuvali-na-vihidnih-741-porusenna-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3283399-sposterigaci-obse-narahuvali-na-vihidnih-741-porusenna-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3283196-kanadska-aviakompania-air-canada-vprovadila-opciu-peregladu-filmiv-ukrainskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3283196-kanadska-aviakompania-air-canada-vprovadila-opciu-peregladu-filmiv-ukrainskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3283196-kanadska-aviakompania-air-canada-vprovadila-opciu-peregladu-filmiv-ukrainskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3283196-kanadska-aviakompania-air-canada-vprovadila-opciu-peregladu-filmiv-ukrainskou.html


 

Країни Балтії відкрилися українцям для 

всіх типів подорожей 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

заявив, що Естонія, Латвія, Литва відкрилися 

українцям для всіх типів подорожей.

 

Випускники медвишів зможуть перескласти 

КРОК уже цьогоріч 

Міністерство охорони здоров'я забезпечило 

доступ до перездачі іспиту КРОК усім 

цьогорічним випускникам закладів вищої 

освіти.

 

Канада назвала дату відкриття кордонів для 

іноземців 

Повністю вакциновані громадяни інших 

держав, у тому числі України, вже у вересні 

зможуть здійснювати поїздки до Канади з 

будь-якою метою.

 

20 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня, п’ять років тому, загинув журналіст 

Павло Шеремет.

 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3283355-kraini-baltii-vidkrilisa-ukraincam-dla-vsih-tipiv-podorozej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3283355-kraini-baltii-vidkrilisa-ukraincam-dla-vsih-tipiv-podorozej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283401-vipuskniki-medvisiv-zmozut-peresklasti-krok-uze-cogoric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283401-vipuskniki-medvisiv-zmozut-peresklasti-krok-uze-cogoric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283384-kanada-nazvala-datu-vidkritta-kordoniv-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283384-kanada-nazvala-datu-vidkritta-kordoniv-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283279-20-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283279-20-lipna-pamatni-dati.html

