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ТОП 

 

Конгрес має відхилити будь-які 

домовленості США й ФРН щодо Nord 

Stream 2 – Каптур 

Співголова Українського кокусу в Конгресі 

США конгресвумен від демократів Марсі 

Каптур жорстко розкритикувала домовленості 

між Вашингтоном і Берліном по Nord Stream 2, 

про які стало відомо за повідомленнями 

джерел у пресі.

 

В Криму окупанти розглянуть апеляційну 

скаргу в «справі Енвера Топчі» 

Підконтрольний російській окупаційній владі 

так званий «Верховний суд Криму» у середу, 

21 липня, розгляне апеляційну скаргу сторони 

захисту в «справі Енвера Топчі».

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284069-kongres-mae-vidhiliti-budaki-domovlenosti-ssa-j-frn-sodo-nord-stream-2-kaptur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284069-kongres-mae-vidhiliti-budaki-domovlenosti-ssa-j-frn-sodo-nord-stream-2-kaptur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284069-kongres-mae-vidhiliti-budaki-domovlenosti-ssa-j-frn-sodo-nord-stream-2-kaptur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284069-kongres-mae-vidhiliti-budaki-domovlenosti-ssa-j-frn-sodo-nord-stream-2-kaptur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3284058-v-krimu-okupanti-rozglanut-apelacijnu-skargu-v-spravi-envera-topci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3284058-v-krimu-okupanti-rozglanut-apelacijnu-skargu-v-spravi-envera-topci.html


 

Поліція відкрила кримінальне провадження 

через аварію на РівнеАзоті 

Поліція відкрила кримінальне провадження у 

зв’язку з розгерметизацією трубопроводу на 

підприємстві ПрАТ "РівнеАзот".

 

Bootleg Fire: У Штатах масштабна лісова 

пожежа спустошила 150 тисяч гектарів 

В американському штаті Орегон лісова пожежа 

"Бутлег" (Bootleg Fire) спустошила понад 364 

тис. акрів (майже 150 тис. га) землі, що 

призвело до евакуації тисяч людей.

 

У світі зафіксували 192,2 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 21 липня зафіксували 

192 260 989 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Адміністрація США готує роз’яснення щодо 

ситуації із Nord Stream 2 – Білий дім 

Зовнішньополітичне відомство США невдовзі 

розкриє більше інформації про стан 

переговорів із Німеччиною щодо проєкту Nord 

Stream 2, у тому числі в контексті гарантій 

безпеки України та союзників НАТО на 

східному фланзі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284021-policia-vidkrila-kriminalne-provadzenna-cerez-avariu-na-rivneazoti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284021-policia-vidkrila-kriminalne-provadzenna-cerez-avariu-na-rivneazoti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284042-bootleg-fire-u-statah-masstabna-lisova-pozeza-spustosila-150-tisac-gektar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284042-bootleg-fire-u-statah-masstabna-lisova-pozeza-spustosila-150-tisac-gektar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284099-u-sviti-zafiksuvali-1922-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284099-u-sviti-zafiksuvali-1922-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284019-administracia-ssa-gotue-rozasnenna-sodo-situacii-iz-nord-stream-2-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284019-administracia-ssa-gotue-rozasnenna-sodo-situacii-iz-nord-stream-2-bilij-dim.html


 

Тихановська просила у Блінкена нових 

санкцій проти Лукашенка та його 

«дружків» 

Лідерка білоруської опозиції Світлана 

Тихановська під час зустрічі з держсекретарем 

США Ентоні Блінкеном просила про 

посилення санкцій проти режиму Лукашенка 

та допомоги на розвиток демократії у Білорусі.

 

Канадська розвідка назвала країни, що 

стоять за більшістю кібератак на 

демократію 

Більшість кібернетичних нападів на 

демократичні процеси по всьому світу скоїли 

Росія, Китай та Іран.

 

Біля підмосковної резиденції Путіна триває 

секретне будівництво на $670 мільйонів 

У Московській області біля резиденції 

президента РФ Володимира Путіна в Ново-

Огарьово будують комплекс будівель, вартість 

яких оцінюється у 270-670 млн доларів.

 

Єврокомісія зможе самостійно вносити треті 

країни до списків з відмивання грошей 

Після ухвалення нового регуляторного 

пакета Єврокомісія отримає можливість 

самостійно приймати рішення щодо включення 

третіх країн, що знаходяться за межами ЄС, до 

«сірого» або «чорного» списку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284005-tihanovska-prosila-u-blinkena-novih-sankcij-proti-lukasenka-ta-jogo-druzkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284005-tihanovska-prosila-u-blinkena-novih-sankcij-proti-lukasenka-ta-jogo-druzkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284005-tihanovska-prosila-u-blinkena-novih-sankcij-proti-lukasenka-ta-jogo-druzkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284005-tihanovska-prosila-u-blinkena-novih-sankcij-proti-lukasenka-ta-jogo-druzkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284067-kanadska-rozvidka-nazvala-kraini-so-stoat-za-bilsistu-kiberatak-na-demokratiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284067-kanadska-rozvidka-nazvala-kraini-so-stoat-za-bilsistu-kiberatak-na-demokratiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284067-kanadska-rozvidka-nazvala-kraini-so-stoat-za-bilsistu-kiberatak-na-demokratiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284067-kanadska-rozvidka-nazvala-kraini-so-stoat-za-bilsistu-kiberatak-na-demokratiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284083-bila-pidmoskovnoi-rezidencii-putina-trivae-sekretne-budivnictvo-na-670-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284083-bila-pidmoskovnoi-rezidencii-putina-trivae-sekretne-budivnictvo-na-670-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284039-evrokomisia-zmoze-samostijno-vnositi-treti-kraini-do-spiskiv-z-vidmivanna-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284039-evrokomisia-zmoze-samostijno-vnositi-treti-kraini-do-spiskiv-z-vidmivanna-grosej.html


 

До гасіння лісових пожеж у Канаді залучать 

армію 

Для допомоги у боротьбі із лісовими 

пожежами на заході Канади буде залучено 350 

канадських військовослужбовців.

 

Штати завдали першого за адміністрації 

Байдена авіаудару по бойовиках у Сомалі 

Військово-повітряні сили США 20 липня 

завдали першого за нинішньої адміністрації 

авіаудару по бойовиках «Аш-Шабаб» у Сомалі.

 

УКРАЇНА  І СВІТ

 

Український конгресовий комітет хоче від 

Байдена санкцій проти оператора Nord 

Stream 2 

Український конгресовий комітет Америки 

закликав Білий дім виконати закони та 

запровадити санкції проти компанії Nord 

Stream 2 AG та її керівництва.

 

Венедіктова обговорила з послом 

Нідерландів справу МН17 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

обговорила з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Королівства Нідерланди в Україні 

Йоганнесом де Молом справу про збиття 

літака рейсу MH17 над окупованою територією 

нашої держави.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284073-do-gasinna-lisovih-pozez-u-kanadi-zalucat-armiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284073-do-gasinna-lisovih-pozez-u-kanadi-zalucat-armiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284079-stati-zavdali-persogo-za-administracii-bajdena-aviaudaru-po-bojovikah-u-somali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284079-stati-zavdali-persogo-za-administracii-bajdena-aviaudaru-po-bojovikah-u-somali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3284048-ukrainskij-kongresovij-komitet-hoce-vid-bajdena-sankcij-proti-operatora-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3284048-ukrainskij-kongresovij-komitet-hoce-vid-bajdena-sankcij-proti-operatora-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3284048-ukrainskij-kongresovij-komitet-hoce-vid-bajdena-sankcij-proti-operatora-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3284048-ukrainskij-kongresovij-komitet-hoce-vid-bajdena-sankcij-proti-operatora-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284054-venediktova-obgovorila-z-poslom-niderlandiv-spravu-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284054-venediktova-obgovorila-z-poslom-niderlandiv-spravu-mn17.html


 

Навчання з країнами НАТО: Україна візьме 

участь у Agile Spirit в Грузії 

Багатонаціональні військові маневри Agile 

Spirit 2021, які проводять грузинські сили 

оборони та командування армії США в Європі 

та Африці, відбудуться з 26 липня по 6 серпня.

 

УКРАЇНА 

 

Україна на порозі «вибухових темпів» 

зростання СOVID-19 – НАНУ 

Оперативні епідемічні дані свідчать про 

завершення фази спадання захворюваності на 

коронавірус в Україні та існує загроза 

виникнення «вибухових темпів» зростання 

нових випадків COVID-19.

 

Причин для введення НС через аварію на 

РівнеАзоті немає, але вікна краще зачинити 

- ОДА 

Причин для введення надзвичайної ситуації на 

Рівненщині немає, після витоку газу на 

підприємстві «Рівнеазот» показники в межах 

норми. При цьому фахівці радять зачиняти 

вікна та не виходити на вулицю.

 

Біля Офісу Президента відкриють ігровий 

майданчик – для дітей і дорослих 

Біля Офісу Президента України на вулиці 

Банковій, 11 у Києві відкриють арт-локацію – 

дитячий майданчик, оформлений за мотивами 

творів всесвітньо відомої української 

художниці Марії Примаченко.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3284007-navcanna-z-krainami-nato-ukraina-vizme-ucast-u-agile-spirit-v-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3284007-navcanna-z-krainami-nato-ukraina-vizme-ucast-u-agile-spirit-v-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284015-ukraina-na-porozi-vibuhovih-tempiv-zrostanna-sovid19-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284015-ukraina-na-porozi-vibuhovih-tempiv-zrostanna-sovid19-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284023-pricin-dla-vvedenna-ns-cerez-avariu-na-rivneazoti-nemae-ale-vikna-krase-zaciniti-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284023-pricin-dla-vvedenna-ns-cerez-avariu-na-rivneazoti-nemae-ale-vikna-krase-zaciniti-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284023-pricin-dla-vvedenna-ns-cerez-avariu-na-rivneazoti-nemae-ale-vikna-krase-zaciniti-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284023-pricin-dla-vvedenna-ns-cerez-avariu-na-rivneazoti-nemae-ale-vikna-krase-zaciniti-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284025-bila-ofisu-prezidenta-vidkriut-igrovij-majdancik-dla-ditej-i-doroslih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284025-bila-ofisu-prezidenta-vidkriut-igrovij-majdancik-dla-ditej-i-doroslih.html


 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на середу, 21 

липня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні майже на 1 копійку – до 27,2205 грн за 

долар. 

 

В Україні за добу виявили 655 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 20 липня, виявили 

655 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби 14 разів зривали 

«тишу» у зоні ООС, поранений український 

боєць 

Протягом минулої доби, 20 липня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано 14 порушень режиму припинення 

вогню, з яких 12 обстрілів та 2 прольоти 

БПЛА.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Безос показав, як космічні туристи 

розважалися у невагомості 

Мільярдер і власник компанії Blue Origin 

Джефф Безос виклав відео, на якому космічні 

туристи на собі перевіряють – як це воно, 

перебувати у невагомості.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3284105-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3284105-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284111-v-ukraini-za-dobu-viavili-655-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284111-v-ukraini-za-dobu-viavili-655-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3284103-okupanti-minuloi-dobi-14-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-porenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3284103-okupanti-minuloi-dobi-14-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-porenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3284103-okupanti-minuloi-dobi-14-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-porenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3284103-okupanti-minuloi-dobi-14-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-porenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3284009-bezos-pokazav-ak-kosmicni-turisti-rozvazalisa-u-nevagomosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3284009-bezos-pokazav-ak-kosmicni-turisti-rozvazalisa-u-nevagomosti.html


 

У Британії знову почали перераховувати 

королівських лебедів 

У Великій Британії проводять інвентаризацію 

королівських лебедів, яку торік пропустили 

через пандемію COVID-19.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284082-u-britanii-znovu-pocali-pererahovuvati-korolivskih-lebediv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284082-u-britanii-znovu-pocali-pererahovuvati-korolivskih-lebediv.html

