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ТОП 

 

Для всіх охочих: п'ятий етап COVID-

вакцинації в Україні стартує 21 липня 

Міністерство охорони здоров’я розпочинає 

п’ятий етап вакцинації від COVID-19, під час 

якого щеплення можуть отримати всі бажаючі 

віком від 18 років.

 

 

«Шукайте справжніх убивць!»: МВС 

пікетували у п'яту річницю загибелі 

Шеремета 

Під Міністерством внутрішніх справ у Києві у 

п’яту річницю вбивства журналіста Павла 

Шеремета пройшла акція протесту "Шукайте 

справжніх вбивць!".

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283487-dla-vsih-ohocih-patij-etap-covidvakcinacii-v-ukraini-startue-21-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283487-dla-vsih-ohocih-patij-etap-covidvakcinacii-v-ukraini-startue-21-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283995-sukajte-spravznih-ubivc-mvs-piketuvali-u-patu-ricnicu-zagibeli-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283995-sukajte-spravznih-ubivc-mvs-piketuvali-u-patu-ricnicu-zagibeli-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283995-sukajte-spravznih-ubivc-mvs-piketuvali-u-patu-ricnicu-zagibeli-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283995-sukajte-spravznih-ubivc-mvs-piketuvali-u-patu-ricnicu-zagibeli-seremeta.html


 

СБУ пояснила, що означає неявка Шойгу за 

підозрою 

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'явився 

на виклик до СБУ і це створює передумови для 

розгляду судом клопотання слідчих про 

затримання підозрюваного без його участі.

 

Судова реформа: чи готуватися до спротиву 

«суддівської мафії»? 

Самі по собі добрі закони не вирішать 

проблему, все залежатиме від персонального 

наповнення ВРП і ВККС, вважають експерти

 

Вбивство «Сармата»: стрілок отримав 11 

років в’язниці, інших — виправдали 

Бердянський міськрайонний суд оголосив 

вирок обвинувачуваним організаторам і 

виконавцям вбивства добровольця батальйону 

«Донбас» Віталія Олешка на позивний 

«Сармат» у липні 2018 року.

 

Суд поставив крапку у справі танкера Delfi і 

залишив судно у власності України 

Господарський суд розглянув 20 липня 

апеляційну скаргу на рішення Господарського 

суду Одеської області про визнання танкера 

Delfi власністю Держави Україна і ухвалив 

рішення - закрити провадження, ініційоване 

компанією Mister Drake PC, що вважає 

передачу судна Кабміну України незаконним.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283934-sbu-poasnila-so-oznacae-neavka-sojgu-za-pidozrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283934-sbu-poasnila-so-oznacae-neavka-sojgu-za-pidozrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283824-sudova-reforma-ci-gotuvatisa-do-sprotivu-suddivskoi-mafii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283824-sudova-reforma-ci-gotuvatisa-do-sprotivu-suddivskoi-mafii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283801-vbivstvo-sarmata-strilok-otrimav-11-rokiv-vaznici-insih-vipravdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283801-vbivstvo-sarmata-strilok-otrimav-11-rokiv-vaznici-insih-vipravdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283940-sud-postaviv-krapku-u-spravi-tankera-delfi-i-zalisiv-sudno-u-vlasnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283940-sud-postaviv-krapku-u-spravi-tankera-delfi-i-zalisiv-sudno-u-vlasnosti-ukraini.html


 

На РівнеАзот сталася аварія – із труби витік 

газ із хімікатами. ДСНС запевняє, що аварія 

не забруднила повітря 

На заводі «РівнеАзот» відбулась позаштатна 

ситуація – розгерметизація трубопроводу в 

цеху виробництва азотної кислоти. Наразі 

наслідки надзвичайної ситуації повністю 

ліквідовано. 

 

На «Файне місто» запросили російські гурти 

- влада Тернополя поскаржилася СБУ 

Тернопільська міська рада звернулася до СБУ 

та Нацполіції, щоб там перевірили законність 

перебування в Україні російських гуртів, які 

запрошені на музичний фестиваль «Файне 

місто».

 

В України з’явилася стратегія 

популяризування туристичного бренду 

МЗС, МКІП, Державне агентство розвитку 

туризму та креативна школа Projector 

презентували  Комунікаційну стратегію 

просування України як популярного напряму 

для іноземних туристів.

 

УКРАЇНА  І СВІТ

 

Делегація Данії відвідала КПВВ «Золоте» 

Делегація Королівства Данія на чолі з 

Надзвичайним та Повноважним Послом 

Королівства Данія Оле Егберг Міккельсеном 

ознайомилися з безпековою ситуацією в районі 

проведення ООС та зустрілися з 

представниками Данської групи з 

розмінування.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283981-dsns-zapevnae-so-avaria-na-rivneazot-ne-zabrudnila-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283981-dsns-zapevnae-so-avaria-na-rivneazot-ne-zabrudnila-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283981-dsns-zapevnae-so-avaria-na-rivneazot-ne-zabrudnila-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283981-dsns-zapevnae-so-avaria-na-rivneazot-ne-zabrudnila-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3283728-na-fajne-misto-zaprosili-rosijski-gurti-vlada-ternopola-poskarzilasa-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3283728-na-fajne-misto-zaprosili-rosijski-gurti-vlada-ternopola-poskarzilasa-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3283957-v-ukraini-zavilasa-strategia-popularizuvanna-turisticnogo-brendu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3283957-v-ukraini-zavilasa-strategia-popularizuvanna-turisticnogo-brendu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3283795-delegacia-danii-vidvidala-kpvv-zolote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3283795-delegacia-danii-vidvidala-kpvv-zolote.html


 

Кулеба: «Асоційоване тріо» - це відрізання 

України, Молдови і Грузії від «русского 

міра» 

Україна, Молдова і Грузія мали спільне минуле 

з Російською Федерацією, але майбутнє члени 

"Асоційованого тріо" хочуть будувати з 

Європою.

 

У Киргизькому національному музеї 

з'явився перший україномовний аудіогід 

Для популяризування та розширення меж 

використання української мови за кордоном за 

підтримки першої леді України Олени 

Зеленської впроваджено 24-й україномовний 

аудіогід – у Киргизькому національному музеї 

образотворчих мистецтв імені Гапара Айтієва.

 

У Польщі працює близько 1,5 мільйона 

українців - Дещиця 

Станом на сьогодні в Польщі перебуває і 

працює приблизно 1,5 млн українців. Це 

значний людський капітал, який цінують в 

Польщі, а частина з українців, набравшись 

досвіду та фінансових ресурсів могла б згодом 

успішно інвестувати у розвиток власного 

бізнесу в Україні.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Флакон на 15 доз: Ляшко закликає 

максимально ефективно використовувати 

вакцину Moderna 

Україна отримала визначену кількість доз 

вакцини Moderna із розрахунком 14 доз в 

одному флаконі, втім при використанні одного 

флакона можливо вакцинувати 15 осіб.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283628-kuleba-asocijovane-trio-ce-vidrizanna-ukraini-moldovi-i-gruzii-vid-russkogo-mira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283628-kuleba-asocijovane-trio-ce-vidrizanna-ukraini-moldovi-i-gruzii-vid-russkogo-mira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283628-kuleba-asocijovane-trio-ce-vidrizanna-ukraini-moldovi-i-gruzii-vid-russkogo-mira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283628-kuleba-asocijovane-trio-ce-vidrizanna-ukraini-moldovi-i-gruzii-vid-russkogo-mira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3283588-u-kirgizkomu-nacionalnomu-muzei-zavivsa-persij-ukrainomovnij-audiogid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3283588-u-kirgizkomu-nacionalnomu-muzei-zavivsa-persij-ukrainomovnij-audiogid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283669-u-polsi-pracue-blizko-15-miljona-ukrainciv-desica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283669-u-polsi-pracue-blizko-15-miljona-ukrainciv-desica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283541-flakon-na-15-doz-lasko-zaklikae-maksimalno-efektivno-vikoristovuvati-vakcinu-moderna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283541-flakon-na-15-doz-lasko-zaklikae-maksimalno-efektivno-vikoristovuvati-vakcinu-moderna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283541-flakon-na-15-doz-lasko-zaklikae-maksimalno-efektivno-vikoristovuvati-vakcinu-moderna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283541-flakon-na-15-doz-lasko-zaklikae-maksimalno-efektivno-vikoristovuvati-vakcinu-moderna.html


 

Щеплення від COVID-19 отримали ще 

понад 81 тисяча українців 

Упродовж минулої доби, 19 липня, в Україні 

вакцинували 81 015 осіб.

 

Дві області не відповідають «зеленій» зоні за 

одним із показників 

Одеська і Тернопільська області не 

відповідають «зеленій» зоні за одним із 

показників.

 

Україна за COVID-смертністю - на 44 місці 

в світі 

Україна посіла 89 місце у світі серед країн за 

кількістю нових випадків COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Фразу «хочу виїхати» маємо замінити на 

«хочу повернутися» - Любченко про 

заробітчан 

Ефективне використання трудового потенціалу 

й повернення з-за кордону трудових мігрантів 

є питанням національної безпеки та 

суб’єктності держави.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283454-seplenna-vid-covid19-otrimali-se-ponad-81-tisaca-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283454-seplenna-vid-covid19-otrimali-se-ponad-81-tisaca-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283579-dvi-oblasti-ne-vidpovidaut-zelenij-zoni-za-odnim-iz-pokaznikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283579-dvi-oblasti-ne-vidpovidaut-zelenij-zoni-za-odnim-iz-pokaznikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283911-ukraina-za-covidsmertnistu-na-44-misci-v-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283911-ukraina-za-covidsmertnistu-na-44-misci-v-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283575-frazu-hocu-viihati-maemo-zaminiti-na-hocu-povernutisa-lubcenko-pro-zarobitcan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283575-frazu-hocu-viihati-maemo-zaminiti-na-hocu-povernutisa-lubcenko-pro-zarobitcan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283575-frazu-hocu-viihati-maemo-zaminiti-na-hocu-povernutisa-lubcenko-pro-zarobitcan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283575-frazu-hocu-viihati-maemo-zaminiti-na-hocu-povernutisa-lubcenko-pro-zarobitcan.html


 

Рада дала «зелене світло» реформі 

Укроборонпрому - закон може йти на підпис 

ВР на позачерговому засіданні у вівторок 

відхилила три проєкти постанов про 

скасування Закону "Про особливості 

реформування підприємств оборонно-

промислового комплексу державної форми 

власності" (№3822).

 

У Раді створили найбільше міжфракційне 

депутатське об‘єднання 

У Верховній Раді створено найбільше 

міжфракційне депутатське об‘єднання "За 

конституційну реформу і ефективну владу".

 

Більшість українців мігрують не через 

низьку зарплату – Лібанова 

Головним чинником міграції є нерівність у 

різних сферах між країнами, й українці 

здебільшого виїжджають не тільки задля 

отримання вищих заробітних плат, а через 

відсутність бачення кращого майбутнього 

держави.

 

Розгляд апеляції Медведчука перенесли на 

30 липня 

Київський апеляційний суд переніс на 30 

липня розгляд апеляційної скарги захисту 

нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука на 

обрання йому запобіжного заходу у вигляді 

цілодобового домашнього арешту.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283780-rada-dala-zelene-svitlo-reformi-ukroboronpromu-zakon-moze-jti-na-pidpis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283780-rada-dala-zelene-svitlo-reformi-ukroboronpromu-zakon-moze-jti-na-pidpis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283768-u-radi-stvorili-najbilse-mizfrakcijne-deputatske-obednanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283768-u-radi-stvorili-najbilse-mizfrakcijne-deputatske-obednanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283796-bilsist-ukrainciv-migruut-ne-cerez-nizku-zarplatu-libanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283796-bilsist-ukrainciv-migruut-ne-cerez-nizku-zarplatu-libanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283617-rozglad-apelacii-medvedcuka-perenesli-na-30-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283617-rozglad-apelacii-medvedcuka-perenesli-na-30-lipna.html


 

Зоною ризикованого землеробства у 

найближчі роки можуть стати 2/3 території 

України - Лещенко 

Подальші зміни температурного режиму 

можуть призвести до того, що дві третини 

території України стануть зоною ризикованого 

землеробства.

 

Уряд розробив проєкт оновленого внеску 

України до Паризької кліматичної угоди 

Кабінет Міністрів розробив проєкт оновленого 

внеску України до Паризької кліматичної 

угоди з урахуванням Національної економічної 

стратегії-2030.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Дефіцит бюджету у 2024 році має знизитись 

до 2,7% - Мінфін 

У Бюджетній декларації на 2022 – 2024 роки 

передбачено поступове зниження дефіциту 

бюджету; у 2024 році дефіцит скоротиться до 

2,7%. 

 

Нацбанк обговорив із представниками 

Мінфіну США подальшу співпрацю з МВФ 

Національний банк обговорив з 

представниками Міністерства фінансів США 

співпрацю з МВФ, повернення активів 

збанкрутілих банків та економічну ситуацію в 

Україні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283966-zonou-rizikovanogo-zemlerobstva-u-najblizci-roki-mozut-stati-23-teritorii-ukraini-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283966-zonou-rizikovanogo-zemlerobstva-u-najblizci-roki-mozut-stati-23-teritorii-ukraini-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283966-zonou-rizikovanogo-zemlerobstva-u-najblizci-roki-mozut-stati-23-teritorii-ukraini-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283966-zonou-rizikovanogo-zemlerobstva-u-najblizci-roki-mozut-stati-23-teritorii-ukraini-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283640-ukraina-planue-priednatisa-do-parizkoi-klimaticnoi-ugodi-urad-rozrobiv-dokument.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283640-ukraina-planue-priednatisa-do-parizkoi-klimaticnoi-ugodi-urad-rozrobiv-dokument.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283890-deficit-budzetu-u-2024-roci-mae-znizitis-do-do-27-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283890-deficit-budzetu-u-2024-roci-mae-znizitis-do-do-27-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283954-nacbank-obgovoriv-iz-predstavnikami-minfinu-ssa-podalsu-spivpracu-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283954-nacbank-obgovoriv-iz-predstavnikami-minfinu-ssa-podalsu-spivpracu-z-mvf.html


 

На дооснащення Охматдиту уряд цьогоріч 

виділив понад мільярд гривень 

Національну дитячу спеціалізовану лікарню 

«Охматдит» забезпечать сучасним медичним 

обладнанням, на закупівлю якого уряд цього 

року виділив понад 1 мільярд гривень.

 

В Україні через спеку зросло споживання 

електроенергії 

Минулого тижня через спеку середньодобове 

споживання електроенергії у будні зросло на 

5,9% порівняно із попереднім тижнем, у 

вихідні — на 5,3%. 

 

Суд відмовив у повернені банку «Київська 

Русь» на ринок – НБУ 

Шостий апеляційний адміністративний суд 

підтвердив неможливість повернення на ринок 

неплатоспроможного ПАТ "Банк "Київська 

Русь".

 

ФДМУ запустив сайт з оренди держмайна 

Фонд державного майна створив та запустив 

сайт з оренди держмайна, де є всі вакантні для 

оренди, так і вже орендовані об’єкти.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283527-na-doosnasenna-ohmatditu-urad-cogoric-vidiliv-ponad-milard-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283527-na-doosnasenna-ohmatditu-urad-cogoric-vidiliv-ponad-milard-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283499-v-ukraini-cerez-speku-zroslo-spozivanna-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283499-v-ukraini-cerez-speku-zroslo-spozivanna-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283746-sud-vidmoviv-u-poverneni-banku-kiivska-rus-na-rinok-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283746-sud-vidmoviv-u-poverneni-banku-kiivska-rus-na-rinok-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283840-fdmu-zapustiv-sajt-z-orendi-derzmajna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283840-fdmu-zapustiv-sajt-z-orendi-derzmajna.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

За політичними мотивами Росія переслідує 

93 кримських татар – Денісова 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова заявляє, що за політичними 

мотивами Російська Федерація переслідує 93 

кримських татар.

 

У Києві допоможуть постраждалим від 

домашнього насильства: створять центр та 

мобільну бригаду 

У Києві створять денний центр соціально-

психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі.

 

Кент обговорив окупацію півострова з 

представниками кримських татар 

Тимчасовий повірений у справах США 

Джордж Кент зустрівся з представниками 

кримськотатарського народу та обговорив 

окупацію півострова та Кримську платформу.

 

Офіс асоціації ЛГБТ в Одесі обклеїли 

гомофобними листівками - Денісова 

звернулась до поліції 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова звернулась до поліції через 

гомофобний тиск на громадську організацію 

«Асоціація ЛГБТ «Ліга» в Одесі

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3283516-za-politicnimi-motivami-rosia-pereslidue-93-krimskih-tatar-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3283516-za-politicnimi-motivami-rosia-pereslidue-93-krimskih-tatar-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3283551-u-kievi-dopomozut-postrazdalim-vid-domasnogo-nasilstva-stvorat-centr-ta-mobilnu-brigadu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3283551-u-kievi-dopomozut-postrazdalim-vid-domasnogo-nasilstva-stvorat-centr-ta-mobilnu-brigadu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3283551-u-kievi-dopomozut-postrazdalim-vid-domasnogo-nasilstva-stvorat-centr-ta-mobilnu-brigadu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3283551-u-kievi-dopomozut-postrazdalim-vid-domasnogo-nasilstva-stvorat-centr-ta-mobilnu-brigadu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3283682-kent-obgovoriv-okupaciu-pivostrova-z-predstavnikami-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3283682-kent-obgovoriv-okupaciu-pivostrova-z-predstavnikami-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283923-ofis-asociacii-lgbt-v-odesi-obkleili-gomofobnimi-listivkami-denisova-zvernulas-do-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283923-ofis-asociacii-lgbt-v-odesi-obkleili-gomofobnimi-listivkami-denisova-zvernulas-do-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283923-ofis-asociacii-lgbt-v-odesi-obkleili-gomofobnimi-listivkami-denisova-zvernulas-do-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283923-ofis-asociacii-lgbt-v-odesi-obkleili-gomofobnimi-listivkami-denisova-zvernulas-do-policii.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Напад на прикордонників: підозрюваних 

СБУшників посадили під домашній арешт 

Співробітникам Служби безпеки, 

підозрюваним у нападі на українських 

прикордонників в Сумській області, обрали 

запобіжний захід у вигляді цілодобового 

домашнього арешту.

 

 

У Києві жінка намагалась пограбувати банк 

із пістолетом і «коктейлем Молотова» 

Столичні правоохоронці затримали жінку за 

збройний розбійний напад на банк.

 

В Україні розслідують дії колишніх 

СБУшників, які катували українця в 

окупованому Криму 

Прокуратура Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя отримала дозвіл на заочне 

розслідування провадження стосовно двох 

колишніх співробітників Служби безпеки 

України, які підозрюються у катуванні 

проукраїнського активіста.

 

Служба безпеки затримала на Харківщині 

колишнього «депутата Л/ДНР» 

Контррозвідники Служби безпеки України у 

Харківській області затримали колишнього 

депутата так званих «парламентів» 

самопроголошених «республік».

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284001-napad-na-prikordonnikiv-pidozruvanih-sbusnikiv-posadili-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284001-napad-na-prikordonnikiv-pidozruvanih-sbusnikiv-posadili-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3283647-u-kievi-zinka-namagalas-pograbuvati-bank-iz-pistoletom-i-koktejlem-moltova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3283647-u-kievi-zinka-namagalas-pograbuvati-bank-iz-pistoletom-i-koktejlem-moltova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3283815-v-ukraini-rozsliduut-dii-kolisnih-sbusnikiv-aki-katuvali-ukrainca-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3283815-v-ukraini-rozsliduut-dii-kolisnih-sbusnikiv-aki-katuvali-ukrainca-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3283815-v-ukraini-rozsliduut-dii-kolisnih-sbusnikiv-aki-katuvali-ukrainca-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3283815-v-ukraini-rozsliduut-dii-kolisnih-sbusnikiv-aki-katuvali-ukrainca-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283766-sluzba-bezpeki-zatrimala-na-harkivsini-kolisnogo-deputata-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283766-sluzba-bezpeki-zatrimala-na-harkivsini-kolisnogo-deputata-ldnr.html


 

Під судом у справі білоруса Боленкова 

сталася сутичка - кидали яйця та розпилили 

газ 

Під стінами апеляційного адміністративного 

суду, де проходить засідання у справі 

білоруського активіста Олексія Боленкова, 

відбулася сутичка між його прихильниками та 

опонентами.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Рішення суду ЄС щодо газогону OPAL: чи є 

в України підстави радіти 

Будівництво “Північного потоку-2” 

завершується. Схоже, судовими рішеннями 

цьому не завадити. Але “попсувати життя” 

Газпрому можна

 

Арешти, підозри і вироки суду: що зробила 

СБУ за пів року ІНФОГРАФІКА 

Служба безпеки України з початку року 

відкрила 328 кримінальних проваджень за 

ознаками посягання на територіальну 

цілісність і недоторканність України, 

створення терористичних груп чи організацій.

 

Вакцинація і світ: Третя доза для заможних 

країн чи перша для бідних? 

Питання про доцільність щеплення від ковіду 

третьою, бустерною дозою перейшло з 

медичної площини в морально-етичну

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283866-pid-sudom-u-spravi-bilorusa-bolenkova-stalasa-suticka-kidali-ajca-ta-rozpilili-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283866-pid-sudom-u-spravi-bilorusa-bolenkova-stalasa-suticka-kidali-ajca-ta-rozpilili-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283866-pid-sudom-u-spravi-bilorusa-bolenkova-stalasa-suticka-kidali-ajca-ta-rozpilili-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283866-pid-sudom-u-spravi-bilorusa-bolenkova-stalasa-suticka-kidali-ajca-ta-rozpilili-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283631-risenna-sudu-es-po-gazogonu-opal-ci-e-v-ukraini-pidstavi-raditi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283631-risenna-sudu-es-po-gazogonu-opal-ci-e-v-ukraini-pidstavi-raditi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283837-aresti-pidozri-i-viroki-sudu-so-zrobila-sbu-za-piv-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283837-aresti-pidozri-i-viroki-sudu-so-zrobila-sbu-za-piv-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283639-vakcinacia-i-svit-treta-doza-dla-zamoznih-krain-ci-persa-dla-bidnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283639-vakcinacia-i-svit-treta-doza-dla-zamoznih-krain-ci-persa-dla-bidnih.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Для туристів створили проморолик із 

запрошенням провести літо в Україні 

На офіційній сторінці України у Фейсбуці 

вийшов проморолик для туристів, у якому 

запрошують влітку відвідати Україну.

 

Бій Усик - Джошуа офіційно підтверджений 

і відбудеться 25 вересня 

Поєдинок пройде на стадіоні «Тоттенгем 

Хотспур».

 

Склад збірної України для участі в 

Олімпійських іграх у Токіо 

В Токіо, Японія, з 23 липня по 8 серпня 

триватимуть Ігри ХХХІІ Олімпіади.

 

Фінляндія дозволить в'їзд вакцинованим від 

COVID-19 українцям 

Фінляндія з 26 липня дозволить в'їзд для 

українців, які пройшли повний курс 

вакцинації.

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3283614-dla-turistiv-stvorili-promorolik-iz-zaprosennam-provesti-lito-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3283614-dla-turistiv-stvorili-promorolik-iz-zaprosennam-provesti-lito-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3283953-bij-usik-dzosua-oficijno-pidtverdzenij-i-vidbudetsa-25-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3283953-bij-usik-dzosua-oficijno-pidtverdzenij-i-vidbudetsa-25-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3278304-olimpijska-zbirna-ukraini-dla-ucasti-v-igrah-hhhii-olimpiadi-v-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3278304-olimpijska-zbirna-ukraini-dla-ucasti-v-igrah-hhhii-olimpiadi-v-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3283710-finlandia-dozvolit-vizd-vakcinovanim-vid-covid19-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3283710-finlandia-dozvolit-vizd-vakcinovanim-vid-covid19-ukraincam.html


 

У Житомирі відбудеться фестиваль 

повітряних куль 

У Житомирі 31 липня вперше відбудеться 

фестиваль повітряних куль «Монгольф’єрія».
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https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3283581-u-zitomiri-vidbudetsa-festival-povitranih-kul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3283581-u-zitomiri-vidbudetsa-festival-povitranih-kul.html

