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ТОП 

 

США підтвердили дату зустрічі Байдена із 

Зеленським у Білому домі 30 серпня 

Білий дім підтвердив, що зустріч президентів 

США й України в Вашингтоні може відбутися 

30 серпня. 

 

«Східне партнерство»: неприємні сюрпризи 

для Кремля 

Від Батумського саміту через зустріч Путіна з 

Алієвим і до «Славянского базара»

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284628-ssa-pidtverdili-datu-zustrici-bajdena-iz-zelenskim-u-bilomu-domi-30-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284628-ssa-pidtverdili-datu-zustrici-bajdena-iz-zelenskim-u-bilomu-domi-30-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284431-shidne-partnerstvo-nepriemni-surprizi-dla-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284431-shidne-partnerstvo-nepriemni-surprizi-dla-kremla.html


 

Нуланд розкрила частину угоди між США й 

Німеччиною щодо Nord Stream 2 

Заступниця держсекретаря США з політичних 

питань Вікторія Нуланд заявила, що за новою 

угодою між Вашингтоном і Берліном, 

Німеччина бере на себе зобов’язання 

ініціювати санкції проти Росії в разі нової 

агресії проти України.

 

 

СБУ розкрила подробиці затримання 

підозрюваного у піратстві українця 

Особою, яка захопила судно в Індійському 

океані й вимагала викуп за його звільнення, 

виявився житель Миколаївської області.

 

В Україну до осені надійдуть 13 мільйонів 

доз COVID-вакцини - Шмигаль 

До кінця літа Україна має отримати 13 млн доз 

вакцини проти COVID-19.

 

Монастирський назвав попередні причини 

аварії на РівнеАзоті 

Причиною витоку газу на ПАТ «РівнеАзот» 

може бути корозія ділянки трубопроводу або 

невідповідність матеріалів трубопроводу 

заявленим характеристикам виробника.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284632-nuland-rozkrila-castinu-ugodi-miz-ssa-j-nimeccinou-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284632-nuland-rozkrila-castinu-ugodi-miz-ssa-j-nimeccinou-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284217-sbu-rozkrila-podrobici-zatrimanna-pidozruvanogo-u-piratstvi-ukrainca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284217-sbu-rozkrila-podrobici-zatrimanna-pidozruvanogo-u-piratstvi-ukrainca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284370-v-ukrainu-do-oseni-nadijdut-13-miljoniv-doz-covidvakcini-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284370-v-ukrainu-do-oseni-nadijdut-13-miljoniv-doz-covidvakcini-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284353-monastirskij-nazvav-poperedni-pricini-avarii-na-rivneazoti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284353-monastirskij-nazvav-poperedni-pricini-avarii-na-rivneazoti.html


 

Уряд зобов'язав держшахти спрямовувати 

80% коштів на виплати боргів із зарплат 

Кабінет Міністрів зобов'язав державні 

вуглевидобувні підприємства, а також ДП 

"Дирекція по будівництву об'єктів" 

спрямовувати на виплату зарплат не менше 

80% отриманих від реалізації продукції коштів.

 

ДФС викрила схему розкрадання коштів на 

ремонтах київських лікарень 

Державна фіскальна служба України за 

результатами обшуків в КП «Інженерний 

центр» встановила схему розкрадання коштів 

на ремонтах київських лікарень, зокрема - факт 

заниження ПДВ на суму понад 12 млн грн.

 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

На навчання Захід-2021 до Білорусі прибули 

перші ешелони з військовими РФ 

У Білорусь для підготовки до участі у 

спільному стратегічному навчанні збройних 

сил Республіки Білорусь та РФ «Захід-2021» 

почнуть прибувати перші військові ешелони з 

російськими військовослужбовцями і 

технікою.

 

Видані в Україні водійські права знову 

можна обміняти на італійські – країни 

підписали нову угоду 

У рамках візиту міністра інфраструктури 

України Олександра Кубракова до Італії 

підписано нову Угоду між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Італійської Республіки про 

взаємне визнання та обмін національних 

посвідчень водія.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3284377-urad-zobovazav-derzsahti-spramovuvati-80-kostiv-na-viplati-borgiv-iz-zarplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3284377-urad-zobovazav-derzsahti-spramovuvati-80-kostiv-na-viplati-borgiv-iz-zarplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3284536-dfs-vikrila-shemu-rozkradanna-kostiv-na-remontah-kiivskih-likaren.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3284536-dfs-vikrila-shemu-rozkradanna-kostiv-na-remontah-kiivskih-likaren.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284422-na-navcanna-zahid2021-do-bilorusi-pribuli-persi-eseloni-z-vijskovimi-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284422-na-navcanna-zahid2021-do-bilorusi-pribuli-persi-eseloni-z-vijskovimi-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284618-vidani-v-ukraini-vodijski-prava-znovu-mozna-obminati-na-italijski-kraini-pidpisali-novu-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284618-vidani-v-ukraini-vodijski-prava-znovu-mozna-obminati-na-italijski-kraini-pidpisali-novu-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284618-vidani-v-ukraini-vodijski-prava-znovu-mozna-obminati-na-italijski-kraini-pidpisali-novu-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284618-vidani-v-ukraini-vodijski-prava-znovu-mozna-obminati-na-italijski-kraini-pidpisali-novu-ugodu.html


 

Сіярто 22 липня відвідає Україну 

Головуючий у Комітеті міністрів Ради Європи, 

міністр зовнішньої економіки та закордонних 

справ Угорщини Петер Сіярто 22 липня 

відвідає Україну з робочим візитом на 

запрошення міністра закордонних справ 

Дмитра Кулеби.

 

Ситуація в українській діаспорі Латвії 

складна – посол України в Чехії 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в 

Чеській Республіці Євген Перебийніс заявив, 

що ситуація в українській діаспорі Латвії 

справді складна – значна її частина перебуває у 

просторі так званого «русского міра».

 

КОРОНАВІРУС 

 

Moderna відзавтра з’явиться у столичних 

центрах вакцинації - щепитимуть усіх 

охочих 

Із 22 липня всі охочі зможуть щепитися від 

COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac 

Biotech та Spikevax Moderna.

 

Лікарні Києва готують до третьої хвилі 

пандемії - можуть розгорнути 5,5 тисячі 

COVID-ліжок 

Близько 5,5 тис. ліжок у столичних 

медзакладах зможуть розгорнути для прийому 

хворих на COVID-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284235-siarto-22-lipna-vidvidae-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284235-siarto-22-lipna-vidvidae-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3284534-situacia-v-ukrainskij-diaspori-latvii-skladna-posol-ukraini-v-cehii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3284534-situacia-v-ukrainskij-diaspori-latvii-skladna-posol-ukraini-v-cehii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284561-moderna-vidzavtra-zavitsa-u-stolicnih-centrah-vakcinacii-sepitimut-usih-ohocih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284561-moderna-vidzavtra-zavitsa-u-stolicnih-centrah-vakcinacii-sepitimut-usih-ohocih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284561-moderna-vidzavtra-zavitsa-u-stolicnih-centrah-vakcinacii-sepitimut-usih-ohocih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284561-moderna-vidzavtra-zavitsa-u-stolicnih-centrah-vakcinacii-sepitimut-usih-ohocih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284275-likarni-kieva-gotuut-do-tretoi-hvili-pandemii-mozut-rozgornuti-55-tisaci-covidlizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284275-likarni-kieva-gotuut-do-tretoi-hvili-pandemii-mozut-rozgornuti-55-tisaci-covidlizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284275-likarni-kieva-gotuut-do-tretoi-hvili-pandemii-mozut-rozgornuti-55-tisaci-covidlizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284275-likarni-kieva-gotuut-do-tretoi-hvili-pandemii-mozut-rozgornuti-55-tisaci-covidlizok.html


 

Під час п'ятого етапу вакцинації щепитися 

можуть іноземці та особи зі статусом 

біженця - МОЗ 

Під час п'ятого етапу кампанії вакцинації 

проти COVID-19 щеплення, окрім усіх охочих 

від 18 років, можуть отримати іноземці, які 

мають посвідку на проживання в Україні, та 

особи зі статутом біженця.

 

За добу вакцинували від коронавірусу понад 

100 тисяч осіб - МОЗ 

За минулу добу, 20 липня, в Україні 

вакцинували 100 003 особи.

 

УКРАЇНА 

 

В Україні дозволили не перевіряти у 

лабораторіях ліки, вироблені в Євросоюзі та 

США 

Кабмін ухвалив постанову “Про внесення змін 

до Порядку здійснення державного контролю 

якості лікарських засобів, що ввозяться в 

Україну”, яка покликана покращити рівень 

державного контролю за якістю медикаментів, 

що імпортуються в Україну.

 

Уруський розповів подробиці підготовки до 

запуску українського супутника 

Віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань 

стратегічних галузей промисловості Олег 

Уруський повідомив подробиці підготовки до 

запуску космічного апарата «Січ-2-30».

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284278-pid-cas-patogo-etapu-vakcinacii-sepitisa-mozut-inozemci-ta-osobi-zi-statusom-bizenca-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284278-pid-cas-patogo-etapu-vakcinacii-sepitisa-mozut-inozemci-ta-osobi-zi-statusom-bizenca-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284278-pid-cas-patogo-etapu-vakcinacii-sepitisa-mozut-inozemci-ta-osobi-zi-statusom-bizenca-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284278-pid-cas-patogo-etapu-vakcinacii-sepitisa-mozut-inozemci-ta-osobi-zi-statusom-bizenca-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284117-v-ukraini-za-dobu-vakcinuvali-vid-koronavirusu-ponad-100-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284117-v-ukraini-za-dobu-vakcinuvali-vid-koronavirusu-ponad-100-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284604-v-ukraini-dozvolili-ne-perevirati-u-laboratoriah-liki-virobleni-v-evrosouzi-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284604-v-ukraini-dozvolili-ne-perevirati-u-laboratoriah-liki-virobleni-v-evrosouzi-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284604-v-ukraini-dozvolili-ne-perevirati-u-laboratoriah-liki-virobleni-v-evrosouzi-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284604-v-ukraini-dozvolili-ne-perevirati-u-laboratoriah-liki-virobleni-v-evrosouzi-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3284265-uruskij-rozpoviv-podrobici-pidgotovki-do-zapusku-ukrainskogo-suputnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3284265-uruskij-rozpoviv-podrobici-pidgotovki-do-zapusku-ukrainskogo-suputnika.html


 

Зеленський підписав два закони про 

покращення водопостачання у Києві та на 

Луганщині 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон про ратифікацію угоди з 

Францією щодо фінансування проєкту з 

покращення постачання питної води на 

Луганщині.

 

 

КСУ визнав неконституційним штраф за 

порушення проходження «зеленого 

коридору» 

Другий сенат Конституційного Суду визнав 

неконституційною статтю 471 Митного 

кодексу, яка передбачає штраф і конфіскацію 

товарів за порушення проходження «зеленого 

коридору» на кордоні.

 

Сім'ям загиблих військових та учасникам 

АТО з інвалідністю виділили ₴16,5 мільйона 

держдопомоги 

Уряд виділив 16 мільйонів 544,2 тисячі 

гривень для надання одноразової грошової 

допомоги членам сімей п'яти загиблих 

військовослужбовців, а також 19 учасникам 

АТО, які отримали інвалідність.

 

У Торецьку відзначають день визволення 

від російської окупації 

На Донеччині урочисто відзначають день 

визволення Торецька від російсько-

окупаційних військ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284643-zelenskij-pidpisav-dva-zakoni-pro-pokrasenna-vodopostacanna-u-kievi-ta-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284643-zelenskij-pidpisav-dva-zakoni-pro-pokrasenna-vodopostacanna-u-kievi-ta-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284643-zelenskij-pidpisav-dva-zakoni-pro-pokrasenna-vodopostacanna-u-kievi-ta-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284643-zelenskij-pidpisav-dva-zakoni-pro-pokrasenna-vodopostacanna-u-kievi-ta-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284383-ksu-viznav-nekonstitucijnim-straf-za-porusenna-prohodzenna-zelenogo-koridoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284383-ksu-viznav-nekonstitucijnim-straf-za-porusenna-prohodzenna-zelenogo-koridoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284383-ksu-viznav-nekonstitucijnim-straf-za-porusenna-prohodzenna-zelenogo-koridoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284383-ksu-viznav-nekonstitucijnim-straf-za-porusenna-prohodzenna-zelenogo-koridoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284410-simam-zagiblih-vijskovih-ta-ucasnikam-ato-z-invalidnistu-vidilili-165-miljona-derzdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284410-simam-zagiblih-vijskovih-ta-ucasnikam-ato-z-invalidnistu-vidilili-165-miljona-derzdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284410-simam-zagiblih-vijskovih-ta-ucasnikam-ato-z-invalidnistu-vidilili-165-miljona-derzdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284410-simam-zagiblih-vijskovih-ta-ucasnikam-ato-z-invalidnistu-vidilili-165-miljona-derzdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284465-u-torecku-vidznacaut-den-vizvolenna-vid-rosijskoi-okupacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284465-u-torecku-vidznacaut-den-vizvolenna-vid-rosijskoi-okupacii.html


 

В Україні змінять термін дії дозволів на 

імміграцію — рішення уряду 

Кабінет Міністрів України затвердив зміни у 

наданні дозволів на імміграцію.

 

Зруйновані дороги і затоплені будинки: на 

Закарпатті підрахували збитки від паводку 

Збитки від паводку у Рахівському районі 

Закарпатської області 10 липня становлять 160 

млн гривень.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Експорт зернових та зернобобових 

перевищив мільйон тонн – Мінагро 

Станом на 21 липня експорт зернових та 

зернобобових у 2021/2022 маркетинговому 

році (МР, почався із 1 липня 2021 року) сягнув 

1 185 тис. тонн, на 71 тис. тонн більше, ніж за 

аналогічний період минулого МР.

 

Вимоги Європейського зеленого курсу 

стануть ключовими для експортерів 

агропродукції – експерт 

Зелений курс (Green Deal) невідворотний, і в 

наступні п’ять років його вимоги стануть 

ключовими на всіх експортних ринках 

української агропродукції.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284507-v-ukraini-zminat-termin-dii-dozvoliv-na-immigraciu-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284507-v-ukraini-zminat-termin-dii-dozvoliv-na-immigraciu-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284578-zrujnovani-dorogi-i-zatopleni-budinki-na-zakarpatti-pidrahuvali-zbitki-vid-pavodku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284578-zrujnovani-dorogi-i-zatopleni-budinki-na-zakarpatti-pidrahuvali-zbitki-vid-pavodku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3284209-eksport-zernovih-ta-zernobobovih-perevisiv-miljon-tonn-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3284209-eksport-zernovih-ta-zernobobovih-perevisiv-miljon-tonn-minagro.html
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Дедалі більше великих китайських 

компаній готові працювати в Україні - 

посол 

Все більше китайських великих компаній 

готові працювати на ринку України, що 

показує більш привабливий імідж України для 

залучення іноземних інвестицій.

 

Україні потрібен новий суспільний договір 

між працедавцями і працівниками - 

польський експерт 

Реформа Трудового кодексу в Україні повинна 

включати зміцнення інститутів ринку праці і 

укладення нового суспільного договору між 

працедавцями і працівниками.

 

Вирівнювання тарифів на електрику для 

промисловості й населення неминуче - 

НКРЕКП 

Керівник Нацкомісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики і 

комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій 

Тарасюк вважає неминучим вирівнювання 

тарифів на електрику для промисловості та 

населення.

 

Цифровізація трудових відносин зменшить 

навантаження на бізнес – Мінекономіки 

Цифровізація трудових відносин має зменшити 

бюрократичне навантаження на бізнес і 

захистити його від необґрунтованих перевірок 

та штрафів. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

«Суд» в окупованому Криму залишив у силі 

штраф фігуранту «справи про недонесення» 

Так званий Верховний суд Республіки Крим, 

розглянувши апеляційну скаргу у «справі про 

недонесення» стосовно Енвера Топчі, залишив 

у силі постанову про штраф у розмірі 40 000 

рублів у вигляді покарання.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Підозрюваного у піратстві українця 

заарештували на 48 днів 

Жителю Миколаївської області, якому 

оголосили підозру за фактом захоплення судна 

в Індійському океані, суд обрав запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою строком 

на 48 днів.

 

На станції метро «Хрещатик» сталася 

масова бійка - розпорошили газ 

У Києві через бійку між пасажирами на станції 

метро «Хрещатик» поліцейські відкрили 

кримінальне провадження.

 

Вбивство Вороненкова: суд залишив під 

арештом одного з обвинувачених 

Київський апеляційний суд залишив під 

вартою Ярослава Тарасенка, обвинуваченого у 

причетності до убивства ексдепутата 

Держдуми Російської Федерації Дениса 

Вороненкова.
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Справа Кернеса: семеро свідків 

обвинувачення заявили в суді, що нічого не 

бачили 

Київський райсуд Полтави під час розгляду 

справи за обвинуваченням Геннадія Кернеса та 

двох його охоронців у викраденні та побитті 

двох учасників харківського Євромайдану у 

січні 2014 року не отримав від свідків 

обвинувачення підтвердження його 

причетності до скоєння злочину.

 

Збирав для ФСБ дані про ракети: жителю 

Сєвєродонецька присудили 8 років тюрми 

У Луганській області до 8 років позбавлення 

волі засудили жителя Сєвєродонецька за збір 

даних про секретні розробки військового 

озброєння у ракетобудівній галузі для 

Федеральної служби безпеки Російської 

Федерації.

 

ДБР завершило розслідування щодо 

працівниці Вищого госпсуду, яка 

втручалася у авторозподіл справ 

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило 

до Печерського райсуду обвинувальний акт 

відносно працівниці Вищого господарського 

суду, яка втручалася у автоматизовану систему 

для розподілу справ на певного суддю.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Напад СБУшників на прикордонників: 

ганьба, яку не залишають просто так 

В інциденті з прикордонним нарядом, як у 

краплі води, відобразилися нагальні проблеми 

«людини зі зброєю» в Україні, які потребують 

вирішення
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Катастрофічні повені у світі: що кажуть 

науковці ІНФОГРАФІКА 

Влітку цього року через сильні зливи 

потерпають від повеней багато країн

 

З виховательок – у меблярі, з кондитерів – у 

керамісти, з заробітчан – у піцайоло: Ось що 

таке «Рука допомоги» 

Державний пілотний проєкт Мінсоцполітики 

дає шанс людям, що втратили роботу, 

кардинально змінити своє життя

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Костевич і Нікішин стануть 

прапороносцями України на відкритті 

Олімпіади в Токіо 

В олімпійському Токіо 23 липня відбудеться 

урочиста церемонія відкриття Ігор ХХХІІ 

Олімпіади, на якій прапор України нестимуть 

найдосвідченіші спортсмени нашої команди - 

олімпійська чемпіонка з кульової стрільби 

Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування 

Богдан Нікішин.

 

 

Українці можуть долучитися до дискусії 

щодо держпідтримки кіно - куди писати 

Державне агентство з питань кіно спільно з 

комітетом ВР з питань гуманітарної та 

інформаційної політики пропонують до 

громадського обговорення проєкт закону "Про 

внесення змін до Закону України "Про 

державну підтримку кінематографії в Україні".
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Tesla відкриє свої зарядні станції для інших 

електрокарів 

Цього року зарядні станції для електрокарів 

Tesla Supercharger стануть доступними для 

інших електричних автомобілів.

 

Словаччина відкрила кордони для 

вакцинованих українців - Кулеба 

Словацька Республіка відкрила кордони для 

подорожей вакцинованих українців.

 

На Житомирщині розробили туристичні 

мапи з відомими особистостями 

У межах проєкту «Житомирщина в 

особистостях» для шести міст області 

розробили туристичні мапи з зображеннями 

пов’язаних із ними відомих постатей.
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