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ТОП 

 

Nord Stream 2: «Змова» США й Німеччини 

та наслідки для України 

Для Байдена взаємодія з Берліном важливіша в 

глобальному контексті, але в Білому домі 

також прагнуть гарантувати безпеку для 

України

 

Конгресмени закликають Байдена змінити 

дату візиту Зеленського в Білий дім 

У Конгресі США звернулись до Білого дому з 

проханням змінити дату візиту Президента 

України Володимира Зеленського до 

Вашингтона 30 серпня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284851-nord-stream-2-zmova-ssa-j-nimeccini-ta-naslidki-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284851-nord-stream-2-zmova-ssa-j-nimeccini-ta-naslidki-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284841-kongresmeni-zaklikaut-bajdena-zminiti-datu-vizitu-zelenskogo-v-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284841-kongresmeni-zaklikaut-bajdena-zminiti-datu-vizitu-zelenskogo-v-bilij-dim.html


 

Nord Stream 2 готовий на 99%, можливості 

зупинити його немає – Байден 

Президент США Джо Байден заявив, що 

будівництво газопроводу "Північний потік-2" 

вже готове на 99%, і що нині немає можливості 

зупинити його завершення. 

 

«Росія сплутала ЄСПЛ з телешоу» – 

Малюська про скаргу на Україну і 10 

претензій Кремля 

Міністр юстиції України Денис Малюська 

називає пресреліз генеральної прокуратури 

Росії щодо нібито скарги до Європейського 

суду з прав людини медіа-приводом “для 

промивання мізків”.

 

«Вони жартують?»: WSJ проаналізувала 

заяву США та Німеччини щодо Nord Stream 

2 

У зовнішній політиці президента США Джо 

Байдена вимальовується тривожна картина: 

офіційні особи говорять жорстко, але після 

цього слідують доволі дрібні дипломатичні 

кроки.

 

Забудовника зобов'язали прибрати паркан 

біля будівлі «Квіти України» 

Київська міська державна адміністрація 

анулювала контрольну картку на проведення 

робіт біля будівлі «Квіти України» на вул. 

Січових Стрільців, 49.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284929-nord-stream-2-gotovij-na-99-mozlivosti-zupiniti-jogo-nemae-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3284929-nord-stream-2-gotovij-na-99-mozlivosti-zupiniti-jogo-nemae-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285077-rosia-splutala-espl-z-telesou-maluska-pro-skargu-na-ukrainu-i-10-pretenzij-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285077-rosia-splutala-espl-z-telesou-maluska-pro-skargu-na-ukrainu-i-10-pretenzij-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285077-rosia-splutala-espl-z-telesou-maluska-pro-skargu-na-ukrainu-i-10-pretenzij-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285077-rosia-splutala-espl-z-telesou-maluska-pro-skargu-na-ukrainu-i-10-pretenzij-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285285-voni-zartuut-wsj-proanalizuvala-zaavu-ssa-ta-nimeccini-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285285-voni-zartuut-wsj-proanalizuvala-zaavu-ssa-ta-nimeccini-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285285-voni-zartuut-wsj-proanalizuvala-zaavu-ssa-ta-nimeccini-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285285-voni-zartuut-wsj-proanalizuvala-zaavu-ssa-ta-nimeccini-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3285145-zabudovnika-zobovazali-pribrati-parkan-bila-budivli-kviti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3285145-zabudovnika-zobovazali-pribrati-parkan-bila-budivli-kviti-ukraini.html


 

Національний банк підвищив облікову 

ставку до 8% 

Національний банк ухвалив рішення про 

підвищення облікової ставки до 8%. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

«Неправильно виклали»: однопартійці 

пояснили слова експосла Польщі про 

«російський» Крим 

Слова експосла Польщі в Росії, колишнього 

заступника глави МЗС країни Катажини 

Пелчинської-Наленч про можливе визнання 

Польщею у майбутньому Криму як частини 

території Росії було неправильно викладено і 

цю помилку вже виправлено.

 

Разумков закликав Конгрес США 

продовжувати санкції, щоб не допустити 

запуск Nord Stream 2 

Голова ВР Дмитро Разумков закликав Конгрес 

США утримуватися від затвердження будь-

яких угод, які загрожуватимуть енергетичній 

безпеці Європи та становитимуть загрозу 

національним інтересам України та 

Сполученим Штатам Америки.

 

Україна та Угорщина взаємно визнали 

документи про освіту 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба та міністр зовнішньої економіки та 

закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 

підписали міжурядову угоду про взаємне 

визнання документів про освіту та наукові 

ступені.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285053-nacionalnij-bank-pidvisiv-oblikovu-stavku-do-8.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285053-nacionalnij-bank-pidvisiv-oblikovu-stavku-do-8.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3285277-nepravilno-viklali-odnopartijci-poasnili-slova-eksposla-polsi-pro-rosijskij-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3285277-nepravilno-viklali-odnopartijci-poasnili-slova-eksposla-polsi-pro-rosijskij-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3285277-nepravilno-viklali-odnopartijci-poasnili-slova-eksposla-polsi-pro-rosijskij-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3285277-nepravilno-viklali-odnopartijci-poasnili-slova-eksposla-polsi-pro-rosijskij-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284803-razumkov-zaklikav-kongres-ssa-prodovzuvati-sankcii-sob-ne-dopustiti-zapusk-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284803-razumkov-zaklikav-kongres-ssa-prodovzuvati-sankcii-sob-ne-dopustiti-zapusk-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284803-razumkov-zaklikav-kongres-ssa-prodovzuvati-sankcii-sob-ne-dopustiti-zapusk-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284803-razumkov-zaklikav-kongres-ssa-prodovzuvati-sankcii-sob-ne-dopustiti-zapusk-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284959-ukraina-ta-ugorsina-vzaemno-viznali-dokumenti-pro-osvitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284959-ukraina-ta-ugorsina-vzaemno-viznali-dokumenti-pro-osvitu.html


 

Меркель вважає «доброю» для України 

угоду Німеччини і США про Nord Stream 2 

Канцлер ФРН Ангела Меркель упевнена, що 

контракт на газовий транзит для України після 

2024 року буде продовжений, а також у тому, 

що угода між Берліном і Вашингтоном щодо 

«Північного потоку 2» є доброю для України.

 

КОРОНАВІРУС 

 

У центральній лікарні Києва первинні тести 

виявили шість випадків штаму Delta 

В Олександрівській лікарні м. Києва 

первинним тестуванням виявлено 6 випадків 

COVID-19 штаму Delta. 

 

Дві дози Pfizer або Astra Zeneca ефективні 

від штаму Delta 

Дві дози вакцин Pfizer або Astra Zeneca 

показали майже таку ж ефективність від штаму 

"Дельта" , яку вони демонстрували у боротьбі з 

раніше розповсюдженим штамом "Aльфа". 

 

Новий рекорд COVID-щеплень: в Україні за 

добу вакцинували 120 090 осіб 

В Україні за минулу добу, 21 липня, 

проти COVID-19 вакцинували 120 090 осіб. 

Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю 

імунізовані - 54 568 людей.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285102-merkel-vvazae-dobrou-dla-ukraini-ugodu-nimeccini-i-ssa-pro-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285102-merkel-vvazae-dobrou-dla-ukraini-ugodu-nimeccini-i-ssa-pro-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284864-u-kieva-pervinne-testuvanna-viavilo-sist-vipadkiv-stamu-delta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284864-u-kieva-pervinne-testuvanna-viavilo-sist-vipadkiv-stamu-delta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284889-dvi-dozi-pfizer-abo-astra-zeneca-efektivni-vid-stamu-delta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284889-dvi-dozi-pfizer-abo-astra-zeneca-efektivni-vid-stamu-delta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284770-novij-rekord-covidseplen-v-ukraini-za-dobu-vakcinuvali-120-090-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284770-novij-rekord-covidseplen-v-ukraini-za-dobu-vakcinuvali-120-090-osib.html


 

Три області не відповідають «зеленій» зоні 

за одним із показників 

Київська, Херсонська та Тернопільська області 

не відповідають зеленій зоні за одним із 

показників.

 

У Хмельницькій ОДА заперечують слова 

Ляшка про непрацюючі пункти вакцинації 

У Хмельницькій ОДА заперечують 

оприлюднену міністром охорони здоров’я 

інформацію, що із 80 пунктів вакцинації в 

області наразі працюють лише 28.

 

УКРАЇНА 

 

Кулеба - про Nord Stream 2: Україна хоче 

сильніших формулювань в угоді США та 

Німеччини 

Україна хоче сильніших формулювань щодо 

безпекових гарантій у американсько-німецькій 

заяві стосовно добудови «Північного потоку-

2».

 

«Кличко, не відбирай у мене останнє»: під 

мерію прийшли власники МАФів 

Під Київською міською державною 

адміністраціюєю протестують представники 

столичного бізнесу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284931-tri-oblasti-ne-vidpovidaut-zelenij-zoni-za-odnim-iz-pokaznikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284931-tri-oblasti-ne-vidpovidaut-zelenij-zoni-za-odnim-iz-pokaznikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3285001-u-hmelnickij-oda-zaperecuut-slova-laska-pro-nepracuuci-punkti-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3285001-u-hmelnickij-oda-zaperecuut-slova-laska-pro-nepracuuci-punkti-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284984-ukraina-hoce-silnisih-formuluvan-sodo-garantij-v-ugodi-ssa-ta-nimeccini-pro-nord-stream-2-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284984-ukraina-hoce-silnisih-formuluvan-sodo-garantij-v-ugodi-ssa-ta-nimeccini-pro-nord-stream-2-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284984-ukraina-hoce-silnisih-formuluvan-sodo-garantij-v-ugodi-ssa-ta-nimeccini-pro-nord-stream-2-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284984-ukraina-hoce-silnisih-formuluvan-sodo-garantij-v-ugodi-ssa-ta-nimeccini-pro-nord-stream-2-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284947-klicko-ne-vidbiraj-u-mene-ostanne-pid-meriu-prijsli-vlasniki-mafiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284947-klicko-ne-vidbiraj-u-mene-ostanne-pid-meriu-prijsli-vlasniki-mafiv.html


 

Виїзд з ОРДЛО та Криму: Зеленський 

підписав закон про тимчасове скасування 

штрафів 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про скасування під час карантину 

адміністративних стягнень до громадян 

України за порушенням порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України або 

виїзду з неї.

 

Разумков підписав закони про національний 

спротив та більшу чисельність ЗСУ 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав закон "Про основи національного 

спротиву" (№5557), ініційований Президентом 

України Володимиром Зеленським. 

 

Президент нагородив 12-річну дівчинку з 

Закарпаття, яка врятувала чотирьох дітей 

від повені 

Президент Володимир Зеленський нагородив 

ученицю 7-го класу Ясінянської 

загальноосвітньої середньої школи № 1 І-ІІІ 

ступенів Рахівського району Закарпатської 

області Тетяну Тулайдан медаллю «За 

врятоване життя».

 

ЕКОНОМІКА 

 

Дефіцит поточного рахунку платіжного 

балансу цьогоріч буде на рівні 0,4% ВВП - 

Шевченко 

У 2021 році поточний рахунок платіжного 

балансу буде зведено з дефіцитом 0,4% ВВП.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284914-viizd-z-ordlo-ta-krimu-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-timcasove-skasuvanna-strafiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284914-viizd-z-ordlo-ta-krimu-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-timcasove-skasuvanna-strafiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284914-viizd-z-ordlo-ta-krimu-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-timcasove-skasuvanna-strafiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284914-viizd-z-ordlo-ta-krimu-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-timcasove-skasuvanna-strafiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3285262-razumkov-pidpisav-zakoni-pro-nacionalnij-sprotiv-ta-bilsu-ciselnist-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3285262-razumkov-pidpisav-zakoni-pro-nacionalnij-sprotiv-ta-bilsu-ciselnist-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3285268-prezident-nagorodiv-12ricnu-divcinku-z-zakarpatta-aka-vratuvala-cotiroh-ditej-vid-poveni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3285268-prezident-nagorodiv-12ricnu-divcinku-z-zakarpatta-aka-vratuvala-cotiroh-ditej-vid-poveni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3285268-prezident-nagorodiv-12ricnu-divcinku-z-zakarpatta-aka-vratuvala-cotiroh-ditej-vid-poveni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3285268-prezident-nagorodiv-12ricnu-divcinku-z-zakarpatta-aka-vratuvala-cotiroh-ditej-vid-poveni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285139-deficit-potocnogo-rahunku-platiznogo-balansu-cogoric-bude-na-rivni-04-vvp-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285139-deficit-potocnogo-rahunku-platiznogo-balansu-cogoric-bude-na-rivni-04-vvp-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285139-deficit-potocnogo-rahunku-platiznogo-balansu-cogoric-bude-na-rivni-04-vvp-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285139-deficit-potocnogo-rahunku-platiznogo-balansu-cogoric-bude-na-rivni-04-vvp-sevcenko.html


 

Нацбанк залишив прогноз зростання ВВП 

на рівні 3,8% 

Національний банк залишив прогноз зростання 

реального валового внутрішнього продукту 

(ВВП) незмінним – на рівні близько 4% у 

2021–2023 роках.

 

Промислове виробництво зросло на 2,1% — 

Держстат 

За січень-червень 2021 року обсяги 

промислового виробництва в Україні зросли на 

2,1% порівняно з аналогічним періодом 2020 

року.

 

НБУ очікує на прогрес у перемовинах 

України з МВФ 

Продовження співпраці України з 

Міжнародним валютним фондом є основним 

припущенням для макропрогнозу 

Національного банку.

 

ДФС за пів року забезпечила відшкодування 

майже ₴2 мільярдів збитків за 

кримінальними справами 

За пів року Державна фіскальна служба 

України забезпечила відшкодування майже 2 

млрд грн збитків за кримінальними 

провадженнями.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285122-nacbank-zalisiv-prognoz-zrostanna-vvp-nezminnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285122-nacbank-zalisiv-prognoz-zrostanna-vvp-nezminnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285273-promislove-virobnictvo-zroslo-na-21-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285273-promislove-virobnictvo-zroslo-na-21-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285156-nacbank-ocikue-na-progres-u-peremovinah-ukraini-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285156-nacbank-ocikue-na-progres-u-peremovinah-ukraini-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3284917-dfs-za-piv-roku-zabezpecila-vidskoduvanna-majze-2-milardiv-zbitkiv-za-kriminalnimi-spravami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3284917-dfs-za-piv-roku-zabezpecila-vidskoduvanna-majze-2-milardiv-zbitkiv-za-kriminalnimi-spravami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3284917-dfs-za-piv-roku-zabezpecila-vidskoduvanna-majze-2-milardiv-zbitkiv-za-kriminalnimi-spravami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3284917-dfs-za-piv-roku-zabezpecila-vidskoduvanna-majze-2-milardiv-zbitkiv-za-kriminalnimi-spravami.html


 

Інфляція сповільниться наприкінці року - 

НБУ 

Інфляція вже найближчим часом незначно 

перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 

2021 року й повернеться до цілі 5% у другому 

півріччі 2022 року.

 

В Україні понад 35 тисяч домогосподарств 

встановили сонячні електростанції 

На сьогодні в Україні понад 35,4 тис. родин 

отримують електроенергію від енергії Сонця. 

Загальна потужність таких сонячних 

електростанцій (СЕС) становить 933 МВт.

 

НБУ оскаржить виключення Українського 

інноваційного банку з держреєстру 

Національний банк України оскаржить 

рішення судів про виключення ПАТ 

"Український інноваційний банк" з 

Державного реєстру банків.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

 

 

 

Суд Чехії змінив вирок білорусу, який 

воював за терористів на сході України — 21 

рік тюрми 

Найвищий суд Праги визнав тероризмом 

участь білоруса Олексія Фадєєва у бойових 

діях на сході України на боці сепаратистів, 

збільшивши його вирок з 4,5 року до 21 року за 

ґратами.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285113-inflacia-spovilnitsa-naprikinci-roku-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285113-inflacia-spovilnitsa-naprikinci-roku-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285094-v-ukraini-ponad-35-tisac-domogospodarstv-vstanovili-sonacni-elektrostancii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285094-v-ukraini-ponad-35-tisac-domogospodarstv-vstanovili-sonacni-elektrostancii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285084-nbu-oskarzit-viklucenna-ukrainskogo-innovacijnogo-banku-z-derzreestru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285084-nbu-oskarzit-viklucenna-ukrainskogo-innovacijnogo-banku-z-derzreestru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285195-sud-cehii-zminiv-virok-bilorusu-akij-vouvav-za-teroristiv-na-shodi-ukraini-21-rik-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285195-sud-cehii-zminiv-virok-bilorusu-akij-vouvav-za-teroristiv-na-shodi-ukraini-21-rik-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285195-sud-cehii-zminiv-virok-bilorusu-akij-vouvav-za-teroristiv-na-shodi-ukraini-21-rik-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285195-sud-cehii-zminiv-virok-bilorusu-akij-vouvav-za-teroristiv-na-shodi-ukraini-21-rik-turmi.html


 

Монастирський обіцяє, що п’яну ДТП із 

суддею не «замнуть» 

Міністр внутрішніх справ Денис 

Монастирський обіцяє, що справу судді 

Деснянського райсуду Світлани Колегаєвої, 

яку називають фігуранткою ДТП, не замнуть.

 

Колишнього та діючого працівників СБУ 

спіймали на держзраді — Офіс 

генпрокурора 

У Херсонській області в результаті 

спецоперації викрили агентурну мережу 

спецслужб Російської Федерації, у яку входили 

співробітники Служби безпеки України.

 

На документах для моряків злочинці 

щороку «заробляли» понад $150 мільйонів - 

СБУ 

Кіберфахівці Служби безпеки України у 

співпраці з Міністерством інфраструктури 

викрили і заблокували масштабну злочинну 

схему оформлення дозвільних документів 

моряків.

 

Жінку, яка намагалась пограбувати банк з 

«коктейлем Молотова», взяли під варту 

Жінку, яка в Києві на Оболоні намагалась 

пограбувати банк, правоохоронні органи взяли 

під варту без альтернативи застосування 

застави.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3285223-monastirskij-obicae-so-panu-dtp-iz-suddeu-ne-zamnut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3285223-monastirskij-obicae-so-panu-dtp-iz-suddeu-ne-zamnut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284950-kolisnogo-ta-diucogo-pracivnikiv-sbu-spijmali-na-derzzradi-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284950-kolisnogo-ta-diucogo-pracivnikiv-sbu-spijmali-na-derzzradi-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284950-kolisnogo-ta-diucogo-pracivnikiv-sbu-spijmali-na-derzzradi-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3284950-kolisnogo-ta-diucogo-pracivnikiv-sbu-spijmali-na-derzzradi-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285152-na-dokumentah-dla-morakiv-zlocinci-soroku-zaroblali-ponad-150-miljoniv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285152-na-dokumentah-dla-morakiv-zlocinci-soroku-zaroblali-ponad-150-miljoniv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285152-na-dokumentah-dla-morakiv-zlocinci-soroku-zaroblali-ponad-150-miljoniv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285152-na-dokumentah-dla-morakiv-zlocinci-soroku-zaroblali-ponad-150-miljoniv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3285225-zinku-aka-namagalas-pograbuvati-bank-z-koktejlem-molotova-vzali-pid-vartu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3285225-zinku-aka-namagalas-pograbuvati-bank-z-koktejlem-molotova-vzali-pid-vartu.html


 

СБУ за пів року викрила три агентурні 

мережі й затримала 18 агентів РФ 

Упродовж першого півріччя 2021 року 

контррозвідка Служби безпеки України 

викрила 3 агентурні мережі на території 

Донецької, Луганської, Миколаївської та 

Одеської областей і затримала 18 агентів 

російських спецслужб.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Якщо завершення війни на Донбасі в 

осяжній перспективі не видно… 

…краще отримати «заморозку» війни, ніж її 

завершення на умовах Кремля. І українське 

суспільство до цього, схоже, готове

 

Нові зони паркування та нові штрафи в 

Києві ІНФОГРАФІКА 

Із застосунком "Київ Цифровий" можна 

швидко переглянути інформацію про місця на 

паркінгах та швидко оплатити паркування або 

штраф

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

«Створено захисниками»: в Україні 

запускають ветеранський бренд для товарів 

та бізнесу 

Міністерство у справах ветеранів презентувало 

бренд «Створено захисниками», який 

просуватиме сувенірну та харчову продукцію, 

вироблену ветеранами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285211-sbu-za-piv-roku-vikrila-tri-agenturni-merezi-j-zatrimala-18-agentiv-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285211-sbu-za-piv-roku-vikrila-tri-agenturni-merezi-j-zatrimala-18-agentiv-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284818-akso-zaversenna-vijni-na-donbasi-v-osaznij-perspektivi-ne-vidno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284818-akso-zaversenna-vijni-na-donbasi-v-osaznij-perspektivi-ne-vidno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284977-novi-zoni-parkuvanna-ta-novi-strafi-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3284977-novi-zoni-parkuvanna-ta-novi-strafi-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284980-stvoreno-zahisnikami-v-ukraini-zapuskaut-veteranskij-brend-dla-tovariv-ta-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284980-stvoreno-zahisnikami-v-ukraini-zapuskaut-veteranskij-brend-dla-tovariv-ta-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284980-stvoreno-zahisnikami-v-ukraini-zapuskaut-veteranskij-brend-dla-tovariv-ta-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284980-stvoreno-zahisnikami-v-ukraini-zapuskaut-veteranskij-brend-dla-tovariv-ta-biznesu.html


 

ЮНЕСКО визнала загальний стан «Софії 

Київської» задовільним 

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

визнав загальний стан збереження об’єкта 

Собору Святої Софії у Києві задовільним.

 

Кулеба подарував Сійярто форму збірної 

України з футболу 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба подарував міністру зовнішньої 

економіки та закордонних справ Угорщини 

Петеру Сійярто форму збірної України з 

футболу.

 

Де 23 липня дивитися церемонію відкриття 

Олімпіади-2020 у Токіо 

У п'ятницю, 23 липня, у столиці Японії пройде 

офіційна церемонія відкриття XXXII літніх 

Олімпійських ігор.

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3285279-unesko-viznala-zagalnij-stan-sofii-kiivskoi-zadovilnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3285279-unesko-viznala-zagalnij-stan-sofii-kiivskoi-zadovilnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285098-kuleba-podaruvav-sijarto-formu-zbirnoi-ukraini-z-futbolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285098-kuleba-podaruvav-sijarto-formu-zbirnoi-ukraini-z-futbolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3285095-de-23-lipna-divitisa-ceremoniu-vidkritta-olimpiadi2020-u-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3285095-de-23-lipna-divitisa-ceremoniu-vidkritta-olimpiadi2020-u-tokio.html

