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ТОП 

 

Україна та Польща засудили угоду США та 

Німеччини щодо Nord Stream 2 

Україна та Польща назвали угоду США та 

Німеччини щодо «Північного потоку-2» 

відмовою від спроб зупинити запуск газогону, 

яка створила дотикові політичні, військові та 

енергетичні загрози як для Києва, так і для 

всієї Центральної Європи.

 

Німеччина обіцяє підтримати енергетичний 

перехід України 

Офіційний Берлін висловив готовність 

«створити опору» для підтримки 

енергетичного переходу України, щоби 

зменшити її залежність від російських 

енергопостачань та підвищити 

енергоефективність.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284680-ukraina-ta-polsa-zasudili-ugodu-ssa-ta-nimeccini-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284680-ukraina-ta-polsa-zasudili-ugodu-ssa-ta-nimeccini-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284697-nimeccina-obicae-pidtrimati-energeticnij-perehid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284697-nimeccina-obicae-pidtrimati-energeticnij-perehid-ukraini.html


 

Зеленський анонсував шість тем, які 

порушить під час зустрічі з Байденом 

Президент Володимир Зеленський очікує на 

змістовну та плідну зустріч із президентом 

США наприкінці серпня та планує обговорити 

з ним питання миру на сході України, 

повернення Криму, безпеки України, 

енергетики, економічного розвитку та 

підтримки реформ.

 

Суд зупинив депортацію білоруського 

активіста Боленкова з України 

Суд задовольнив скаргу білоруського активіста 

Олексія Боленкова на рішення Служби безпеки 

України щодо видворення його з України.

 

Зеленський підписав Закон «Про корінні 

народи України» 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав ініційований ним Закон «Про корінні 

народи України» №1616-IX.

 

СВІТ 

 

Політичні кола у США незадоволені угодою 

з Німеччиною – Axios 

У США майже ніхто не задоволений угодою 

між США і Німеччиною щодо газопроводу 

«Північний потік-2», - ні республіканці, ні 

демократи.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284677-zelenskij-anonsuvav-sist-tem-aki-porusit-pid-cas-zustrici-z-bajdenom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284677-zelenskij-anonsuvav-sist-tem-aki-porusit-pid-cas-zustrici-z-bajdenom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284687-sud-zupiniv-deportaciu-biloruskogo-aktivista-bolenkova-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284687-sud-zupiniv-deportaciu-biloruskogo-aktivista-bolenkova-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284706-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-korinni-narodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284706-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-korinni-narodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284746-politicni-kola-ssa-nezadovoleni-ugodou-z-nimeccinou-axios.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284746-politicni-kola-ssa-nezadovoleni-ugodou-z-nimeccinou-axios.html


 

Походження COVID-19: Китай відмовився 

співпрацювати з ВООЗ на другому етапі 

розслідування 

Китай не буде виконувати запропонований 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я 

(ВООЗ) план щодо другого етапу 

розслідування про походження коронавірусу. 

 

США та Німеччина хочуть початку 

переговорів про транзит газу не пізніше 

вересня 

США та Німеччина заявили про підтримку 

України та її прагнення залишатися 

транзитером газу, та анонсували підготовку 

укладення нового газового контракту не 

пізніше 1 вересня.

 

Штати введуть санкції проти Туреччини, 

якщо та продовжить купувати зброю в РФ 

Заступниця державного секретаря США 

Вікторія Нуланд заявила, що адміністрація 

Байдена готова запровадити додаткові санкції 

проти Туреччини в разі, якщо Анкара знову 

закупатиме системи озброєнь у Росії.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Раді закликають США, ЄС та Німеччину 

припинити будівництво Nord Stream 2 

Комітет ВР з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва 

підтримав заяву народних депутатів до США, 

ЄС та зокрема Німеччини про неприпустимість 

запуску «Північного потоку-2».

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284758-kitaj-vidmovivsa-spivpracuvati-z-vooz-na-drugomu-etapi-rozsliduvanna-pohodzenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284758-kitaj-vidmovivsa-spivpracuvati-z-vooz-na-drugomu-etapi-rozsliduvanna-pohodzenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284758-kitaj-vidmovivsa-spivpracuvati-z-vooz-na-drugomu-etapi-rozsliduvanna-pohodzenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284758-kitaj-vidmovivsa-spivpracuvati-z-vooz-na-drugomu-etapi-rozsliduvanna-pohodzenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284674-ssa-ta-nimeccina-pidtrimuut-suverenitet-ukraini-ta-ii-evropejskij-slah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284674-ssa-ta-nimeccina-pidtrimuut-suverenitet-ukraini-ta-ii-evropejskij-slah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284674-ssa-ta-nimeccina-pidtrimuut-suverenitet-ukraini-ta-ii-evropejskij-slah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284674-ssa-ta-nimeccina-pidtrimuut-suverenitet-ukraini-ta-ii-evropejskij-slah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284695-stati-vvedut-sankcii-proti-tureccini-akso-ta-prodovzit-kupuvati-zbrou-v-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284695-stati-vvedut-sankcii-proti-tureccini-akso-ta-prodovzit-kupuvati-zbrou-v-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284672-u-radi-zaklikaut-ssa-es-ta-nimeccinu-pripiniti-budivnictvo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284672-u-radi-zaklikaut-ssa-es-ta-nimeccinu-pripiniti-budivnictvo-nord-stream-2.html


 

Чубаров назвав цинічною заяву експосла 

Польщі про можливе визнання Криму 

російським 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров назвав неприйнятною і 

цинічною заяву колишнього посла Польщі в 

Росії, а нині радника лідера польської 

опозиційної партії "Рух Польща 2050" 

Катажини Пелчинському-Наленч про те, що 

Росію "доведеться полюбити з Кримом".

 

Трансатлантичні партнери твердо стоять на 

боці України - МЗС Німеччини 

Німеччина та США підтримають Україну на 

шляху до більшої незалежності та членства в 

європейській енергетичній архітектурі.

 

Джапарова запустила україномовний 

довідник експонатів Музею наївного 

мистецтва в Загребі 

Перший заступник міністра закордонних справ 

України Еміне Джапарова в Хорватії офіційно 

запустила україномовний інформаційний 

довідник експонатів Музею наївного 

мистецтва в Загребі.

 

УКРАЇНА 

 

Українці зможуть отримувати гарантію на 

товар через інтернет: Зеленський підписав 

закон 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон щодо гарантійних зобов'язань в 

електронному вигляді, який Верховна Рада 

ухвалила 1 липня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284717-cubarov-nazvav-cinicnou-zaavu-eksposla-polsi-pro-mozlive-viznanna-krimu-rosijskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284717-cubarov-nazvav-cinicnou-zaavu-eksposla-polsi-pro-mozlive-viznanna-krimu-rosijskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284717-cubarov-nazvav-cinicnou-zaavu-eksposla-polsi-pro-mozlive-viznanna-krimu-rosijskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284717-cubarov-nazvav-cinicnou-zaavu-eksposla-polsi-pro-mozlive-viznanna-krimu-rosijskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284725-transatlanticni-partneri-tverdo-stoat-na-boci-ukraini-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284725-transatlanticni-partneri-tverdo-stoat-na-boci-ukraini-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3284666-dzaparova-zapustila-ukrainomovnij-dovidnik-eksponativ-muzeu-naivnogo-mistectva-v-zagrebi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3284666-dzaparova-zapustila-ukrainomovnij-dovidnik-eksponativ-muzeu-naivnogo-mistectva-v-zagrebi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3284666-dzaparova-zapustila-ukrainomovnij-dovidnik-eksponativ-muzeu-naivnogo-mistectva-v-zagrebi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3284666-dzaparova-zapustila-ukrainomovnij-dovidnik-eksponativ-muzeu-naivnogo-mistectva-v-zagrebi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284685-ukrainci-zmozut-otrimuvati-garantiu-na-tovar-cerez-internet-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284685-ukrainci-zmozut-otrimuvati-garantiu-na-tovar-cerez-internet-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284685-ukrainci-zmozut-otrimuvati-garantiu-na-tovar-cerez-internet-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284685-ukrainci-zmozut-otrimuvati-garantiu-na-tovar-cerez-internet-zelenskij-pidpisav-zakon.html


 

Повернення самоізоляції - МОЗ 

ініціюватиме посилення правил в'їзду для 

невакцинованих осіб 

Міністерство охорони здоров'я винесе на 

розгляд уряду пропозицію про встановлення 

більш жорстких правил перетину кордону для 

невакцинованих осіб.

 

СБУ з початку року нейтралізувала понад 

тисячу кібератак на державні ресурси 

Кіберфахівці Служби безпеки України 

нейтралізували понад 1 тис. кібератак та 

інцидентів на ресурси органів влади та об’єктів 

критичної інфраструктури упродовж І півріччя 

2021 року.

 

В Україні не працюють 40% створених 

пунктів щеплень проти коронавірусу - 

Ляшко 

Станом на 21 липня близько 40% розгорнутих 

в Україні пунктів масової вакцинації досі не 

працюють.

 

В Україні – 726 нових випадків 

коронавірусу 

За добу 21 липня 2021 року в Україні 

зафіксовано 726 нових підтверджених випадків 

коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей 

– 54, медпрацівників – 22).  

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284654-povernenna-samoizolacii-moz-iniciuvatime-posilenna-pravil-vizdu-dla-nevakcinovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284654-povernenna-samoizolacii-moz-iniciuvatime-posilenna-pravil-vizdu-dla-nevakcinovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284654-povernenna-samoizolacii-moz-iniciuvatime-posilenna-pravil-vizdu-dla-nevakcinovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284654-povernenna-samoizolacii-moz-iniciuvatime-posilenna-pravil-vizdu-dla-nevakcinovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284720-sbu-z-pocatku-roku-nejtralizuvala-ponad-tisacu-kiberatak-na-derzavni-resursi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284720-sbu-z-pocatku-roku-nejtralizuvala-ponad-tisacu-kiberatak-na-derzavni-resursi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284742-v-ukraini-ne-pracuut-40-stvorenih-punktiv-seplen-proti-koronavirusu-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284742-v-ukraini-ne-pracuut-40-stvorenih-punktiv-seplen-proti-koronavirusu-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284742-v-ukraini-ne-pracuut-40-stvorenih-punktiv-seplen-proti-koronavirusu-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284742-v-ukraini-ne-pracuut-40-stvorenih-punktiv-seplen-proti-koronavirusu-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284766-v-ukraini-726-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284766-v-ukraini-726-novih-vipadkiv-koronavirusu.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

ОБСЄ нарахувала понад 40 порушень 

«тиші» за минулу добу 

СММ ОБСЄ упродовж минулої 

доби зафіксувала 40 порушень режиму 

припинення вогню у Донецькій області та 2 

таких порушення на Луганщині.

 

Доба у зоні ООС: російські найманці 

стріляли біля Авдіївки, Пісків та Мар'їнки 

Протягом минулої доби, 21 липня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано три порушення режиму 

припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 липня: народний календар і астровісник 

Священномученика Панкратія.Дізнаємось, яке 

варення здатне вилікувати сто недуг і про що 

віщують ягоди, які випадково розсипалися по 

всій підлозі

 

Без обмежень і COVІD-сертифікатів: 

українці відсьогодні зможуть подорожувати 

до Нідерландів 

Нідерланди з 9:00 22 липня відкривають 

кордони для українців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3284721-obse-narahuvala-ponad-40-porusen-tisi-za-minulu-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3284721-obse-narahuvala-ponad-40-porusen-tisi-za-minulu-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3284762-doba-u-zoni-oos-rosijski-najmanci-strilali-bila-avdiivki-piskiv-ta-marinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3284762-doba-u-zoni-oos-rosijski-najmanci-strilali-bila-avdiivki-piskiv-ta-marinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3284624-22-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3284624-22-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3284662-bez-obmezen-i-covidsertifikativ-ukrainci-vidzavtra-zmozut-podorozuvati-do-niderlandiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3284662-bez-obmezen-i-covidsertifikativ-ukrainci-vidzavtra-zmozut-podorozuvati-do-niderlandiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3284662-bez-obmezen-i-covidsertifikativ-ukrainci-vidzavtra-zmozut-podorozuvati-do-niderlandiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3284662-bez-obmezen-i-covidsertifikativ-ukrainci-vidzavtra-zmozut-podorozuvati-do-niderlandiv.html


 

У Китаї запустили сервіс безпілотних таксі 

У місті Шеньчжень на півдні Китаю у 

тестовому варіанті почали надаватися послуги 

перевезення у безпілотних автомобілях таксі.

 

Аргентина першою з країн Латинської 

Америки дозволила не вказувати стать у 

паспортах 

Президент Аргентини Альберто Фернандес 

підписав указ про видання гендерно-

нейтральних документів на посвідчення особи, 

відтак країна першою в регіоні дозволила не 

вказувати стать у документах.

 

22 липня. Пам’ятні дати 

Сьогодні сьома річниця від дня звільнення 

Севєродонецька від російської окупації та День 

пам'яті Богдана Ступки
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3284736-u-kitai-zapustili-servis-bezpilotnih-taksi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3284736-u-kitai-zapustili-servis-bezpilotnih-taksi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284750-argentina-persou-z-krain-latinskoi-ameriki-dozvolila-ne-vkazuvati-stat-u-pasportah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284750-argentina-persou-z-krain-latinskoi-ameriki-dozvolila-ne-vkazuvati-stat-u-pasportah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284750-argentina-persou-z-krain-latinskoi-ameriki-dozvolila-ne-vkazuvati-stat-u-pasportah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284750-argentina-persou-z-krain-latinskoi-ameriki-dozvolila-ne-vkazuvati-stat-u-pasportah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284652-22-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284652-22-lipna-pamatni-dati.html

