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ТОП 

 

Стефанішина про угоду щодо Nord Stream 2: 

Жодних гарантій Україна не отримала 

Віцепрем'єрка з питань євроатлантичної 

інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що 

угода між США і Німеччиною щодо 

російського газогону "Північний потік-2" не 

передбачає жодних гарантій для України.

 

Росія має забезпечити, щоб винні у 

катастрофі МН17 постали перед 

правосуддям – США 

Росія повинна забезпечити, щоб особи, які 

зараз перебувають у Росії або на 

підконтрольних їй територіях і яких 

обвинувачують у збитті рейсу МН17, були 

притягнуті до відповідальності.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285364-stefanisina-pro-ugodu-sodo-nord-stream-2-zodnih-garantij-ukraina-ne-otrimala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285364-stefanisina-pro-ugodu-sodo-nord-stream-2-zodnih-garantij-ukraina-ne-otrimala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285372-rosia-mae-zabezpeciti-sob-vinni-u-katastrofi-mn17-postali-pered-pravosuddam-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285372-rosia-mae-zabezpeciti-sob-vinni-u-katastrofi-mn17-postali-pered-pravosuddam-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285372-rosia-mae-zabezpeciti-sob-vinni-u-katastrofi-mn17-postali-pered-pravosuddam-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285372-rosia-mae-zabezpeciti-sob-vinni-u-katastrofi-mn17-postali-pered-pravosuddam-ssa.html


 

Вітренко у Штатах розповів, як Росія вже 

зараз використовує газ у якості зброї 

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій 

Вітренко під час візиту до Вашингтона 

поінформував американську сторону, що Росія 

просто зараз використовує газ як зброю, 

заблокувавши доступ європейських країн до 

української ГТС.

 

Штати розкритикували Китай за відмову 

глибше дослідити походження COVID-19 

Офіційний Вашингтон засудив, а також назвав 

«безвідповідальною» та «небезпечною» 

відмову Китаю від плану ВООЗ провести 

другий етап досліджень щодо походження 

COVID-19 у КНР.

 

Глава МЗС Литви назвав помилкою 

американо-німецьку угоду щодо Nord 

Stream 2 

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус 

Ландсбергіс назвав помилкою угоду між США 

та Німеччиною щодо газопроводу Nord Stream 

2 і запропонував, як її виправити.

 

У світі зафіксували 193,4 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 23 липня зафіксували 

193 410 165 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285339-vitrenko-u-statah-rozpoviv-ak-rosia-vze-zaraz-vikoristovue-gaz-u-akosti-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285339-vitrenko-u-statah-rozpoviv-ak-rosia-vze-zaraz-vikoristovue-gaz-u-akosti-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285358-stati-rozkritikuvali-kitaj-za-vidmovu-glibse-dosliditi-pohodzenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285358-stati-rozkritikuvali-kitaj-za-vidmovu-glibse-dosliditi-pohodzenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285343-glava-mzs-litvi-nazvav-pomilkou-amerikanonimecku-ugodu-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285343-glava-mzs-litvi-nazvav-pomilkou-amerikanonimecku-ugodu-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285343-glava-mzs-litvi-nazvav-pomilkou-amerikanonimecku-ugodu-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285343-glava-mzs-litvi-nazvav-pomilkou-amerikanonimecku-ugodu-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285396-u-sviti-zafiksuvali-1934-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285396-u-sviti-zafiksuvali-1934-miljona-vipadkiv-covid19.html


СВІТ 

 

Держдеп і Пентагон встановили шістьох 

підозрюваних у вбивстві президента Гаїті 

Зовнішньополітичне й оборонне відомства 

США на основі наявної інформації 

ідентифікували щонайменше шістьох осіб, які 

могли бути причетними до вбивства 

президента Гаїті Жовенеля Моїза.

 

Австрія підтримує зведення стіни на кордоні 

Литви з Білоруссю 

Австрія надішле до Литви поліцейський 

спецпідрозділ для допомоги у захисті кордону 

з Білоруссю та закликає Євросоюз підтримати 

ініціативу Вільнюса щодо зведення фізичного 

бар’єру на литовсько-білоруському кордоні.

 

У Данії штам Delta спричиняє 90% нових 

випадків COVID-19 

9 із 10 нових випадків коронавірусної хвороби 

в Данії за минулий тиждень спричинені новим 

штамом "Дельта". 

 

ЮНЕСКО виключило Венецію з переліку 

пам’яток під загрозою 

ЮНЕСКО вирішила не зараховувати Венецію 

до переліку пам’яток під загрозою зникнення 

після рішення місцевої влади заборонити вхід 

до історичного центру великим круїзним 

лайнерам.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285362-derzdep-i-pentagon-vstanovili-sistoh-pidozruvanih-u-vbivstvi-prezidenta-gaiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285362-derzdep-i-pentagon-vstanovili-sistoh-pidozruvanih-u-vbivstvi-prezidenta-gaiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285360-avstria-pidtrimue-zvedenna-stini-na-kordoni-litvi-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285360-avstria-pidtrimue-zvedenna-stini-na-kordoni-litvi-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285356-u-danii-stam-delta-spricinae-90-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285356-u-danii-stam-delta-spricinae-90-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3285352-unesko-viklucilo-veneciu-z-pereliku-pamatok-pid-zagrozou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3285352-unesko-viklucilo-veneciu-z-pereliku-pamatok-pid-zagrozou.html


 

Штати завдали ударів по талібах у провінції 

Кандагар 

Військові США завдали два удари по талібах 

та захопленій ними техніці на підтримку 

афганських сил у провінції Кандагар.

 

У секторі Гази прогримів вибух: є загиблий 

та поранені 

Унаслідок потужного вибуху, що прогримів на 

найбільшому ринку сектора Гази, загинула 

щонайменше одна людина, ще десятеро 

отримали поранення.

 

Синдром Гієна-Барре включили до 

рідкісних побічних ефектів від вакцини J&J 

До дуже рідкісних побічних ефектів від 

щеплення вакциною Janssen американської 

компанії Johnson & Johnson в інформацію про 

препарат буде включено синдром Гієна-Барре 

(СГБ).

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз в ОБСЄ засудив спроби Росії 

відвернути увагу від її агресії проти України 

Намаганнями представити себе як 

"посередника" у конфлікті на сході України та 

легітимізувати так звані "народні республіки" 

Росія просто хоче відвернути увагу від її 

триваючої агресії проти України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285374-ssa-zavdali-udariv-po-talibah-u-provincii-kandagar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285374-ssa-zavdali-udariv-po-talibah-u-provincii-kandagar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285378-u-sektori-gazi-progrimiv-vibuh-e-zagiblij-ta-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285378-u-sektori-gazi-progrimiv-vibuh-e-zagiblij-ta-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285390-sindrom-gienabarre-vklucili-do-ridkisnih-pobicnih-efektiv-vid-vakcini-jj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285390-sindrom-gienabarre-vklucili-do-ridkisnih-pobicnih-efektiv-vid-vakcini-jj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285368-evrosouz-v-obse-zasudiv-sprobi-rosii-vidvernuti-uvagu-vid-ii-agresii-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285368-evrosouz-v-obse-zasudiv-sprobi-rosii-vidvernuti-uvagu-vid-ii-agresii-proti-ukraini.html


 

Німеччина закликала Україну 

імплементувати «формулу Штайнмаєра» в 

законодавство 

Берлін закликає Росію до більш 

конструктивної ролі в урегулюванні конфлікту 

на сході України, а Київ – до втілення 

«формули Штайнмаєра» в національне 

законодавство.

 

Можливості для блокування Nord Stream 2 

все ще існують – Вітренко 

Санкції США проти компанії-оператора 

російського газопроводу Nord Stream 2 AG 

здатні відвадити європейських споживачів газу 

та зрештою не дати запрацювати цьому 

геополітичному проєкту Кремля.

 

ЄС засудив мілітаризацію Криму та 

обмеження судноплавства через Керченську 

протоку 

Євросоюз засуджує мілітаризацію Росією 

тимчасово окупованого Криму та спроби 

обмежити свободу судноплавства через 

Керченську протоку.

 

Екіпаж ВМС України на шляху до Грузії 

провів бойові навчання у Чорному морі 

Корабельна група Військово-морських сил 

Збройних сил України під час переходу 

Чорним морем до Грузії провела бойові 

навчання. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285333-nimeccina-zaklikala-ukrainu-implementuvati-formulu-stajnmaera-v-zakonodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285333-nimeccina-zaklikala-ukrainu-implementuvati-formulu-stajnmaera-v-zakonodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285333-nimeccina-zaklikala-ukrainu-implementuvati-formulu-stajnmaera-v-zakonodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285333-nimeccina-zaklikala-ukrainu-implementuvati-formulu-stajnmaera-v-zakonodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285321-mozlivosti-dla-blokuvanna-nord-stream-2-vse-se-isnuut-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285321-mozlivosti-dla-blokuvanna-nord-stream-2-vse-se-isnuut-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3285342-es-zasudiv-militarizaciu-krimu-ta-obmezenna-sudnoplavstva-cerez-kercensku-protoku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3285342-es-zasudiv-militarizaciu-krimu-ta-obmezenna-sudnoplavstva-cerez-kercensku-protoku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3285342-es-zasudiv-militarizaciu-krimu-ta-obmezenna-sudnoplavstva-cerez-kercensku-protoku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3285342-es-zasudiv-militarizaciu-krimu-ta-obmezenna-sudnoplavstva-cerez-kercensku-protoku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3285315-ekipaz-vms-ukraini-na-slahu-do-gruzii-proviv-bojovi-navcanna-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3285315-ekipaz-vms-ukraini-na-slahu-do-gruzii-proviv-bojovi-navcanna-u-cornomu-mori.html


УКРАЇНА 

 

Україна в ОБСЄ знову закликала РФ 

визнати відповідальність за катастрофу 

МН17 

Росія має визнати свою відповідальність за 

збиття рейсу МН17 у небі над Донеччиною у 

липні 2014 року.

 

Порушення телеканалами мовного закону 

може загрожувати нацбезпеці України – 

Кремінь 

Систематичне невиконання та порушення 

вимог мовного закону телерадіоорганізаціями 

може загрожувати національній безпеці 

України.

 

ДБР за півроку передало до суду понад 2 

тисячі справ щодо правоохоронців та 

посадовців 

Державне бюро розслідувань за перше півріччя 

передало до суду понад 2 тисячі справ 

стосовно правоохоронців та посадовців.

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на п’ятницю, 23 

липня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 5 копійок – до 27,1915 грн за долар. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285354-ukraina-v-obse-zaklikala-znovu-rf-viznati-vidpovidalnist-za-katastrofu-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285354-ukraina-v-obse-zaklikala-znovu-rf-viznati-vidpovidalnist-za-katastrofu-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285354-ukraina-v-obse-zaklikala-znovu-rf-viznati-vidpovidalnist-za-katastrofu-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285354-ukraina-v-obse-zaklikala-znovu-rf-viznati-vidpovidalnist-za-katastrofu-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285345-porusenna-telekanalami-movnogo-zakonu-moze-zagrozuvati-nacbezpeci-ukraini-kremin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285345-porusenna-telekanalami-movnogo-zakonu-moze-zagrozuvati-nacbezpeci-ukraini-kremin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285345-porusenna-telekanalami-movnogo-zakonu-moze-zagrozuvati-nacbezpeci-ukraini-kremin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285345-porusenna-telekanalami-movnogo-zakonu-moze-zagrozuvati-nacbezpeci-ukraini-kremin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285366-dbr-za-pivroku-peredalo-do-sudu-ponad-2-tisaci-sprav-sodo-pravoohoronciv-ta-posadovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285366-dbr-za-pivroku-peredalo-do-sudu-ponad-2-tisaci-sprav-sodo-pravoohoronciv-ta-posadovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285366-dbr-za-pivroku-peredalo-do-sudu-ponad-2-tisaci-sprav-sodo-pravoohoronciv-ta-posadovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285366-dbr-za-pivroku-peredalo-do-sudu-ponad-2-tisaci-sprav-sodo-pravoohoronciv-ta-posadovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285406-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285406-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html


 

В Україні за добу виявили 763 випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 22 липня, виявили 

763 нових випадки коронавірусної хвороби.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Минулої доби окупанти тричі порушили 

«тишу» на сході України 

Минулої доби, 22 липня, російські окупаційні 

війська тричі порушили режим тиші у зоні 

проведення операції Об'єднаних сил.

 

 

ОБСЄ нарахувала майже 120 порушень 

«тиші» на сході України 

Організація з безпеки і співробітництва в 

Європі нарахувала 118 порушень режиму 

припинення вогню на Донбасі 21 липня. 

 

В ЗСУ сказали, скільки захисників загинули 

в зоні ООС за час «режиму тиші» 

У Збройних силах України повідомили, що під 

час так званого “режиму тиші”, який 

розпочався 27 липня 2020 року, від обстрілів 

російсько-окупаційних військ загинуло 45 

українських військових.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285410-v-ukraini-za-dobu-viavili-763-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285410-v-ukraini-za-dobu-viavili-763-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3285408-minuloi-dobi-okupanti-trici-porusili-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3285408-minuloi-dobi-okupanti-trici-porusili-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3285398-obse-narahuvala-majze-120-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3285398-obse-narahuvala-majze-120-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3285337-v-zsu-skazali-skilki-zahisnikiv-zaginuli-v-zoni-oos-za-cas-rezimu-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3285337-v-zsu-skazali-skilki-zahisnikiv-zaginuli-v-zoni-oos-za-cas-rezimu-tisi.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

23 липня: народний календар і астровісник 

День самоаналізу. Якщо вдасться розібрати 

свої помилки і зробити правильні висновки, то 

у вас з'явиться реальна можливість підвищити 

свій авторитет.

 

Шанси України на Олімпійських іграх в 

Токіо 

Сьогодні в Токіо відкривається Олімпіада-

2020. Наші «золоті» надії – Харлан, Білодід, 

Магучіх, Хижняк, Бех-Романчук, Беленюк.

 

Як замінити паперову трудову книжку на 

електронну – роз’яснення ПФУ 

В Україні продовжується впровадження 

електронних трудових книжок і оформити 

документ у цифровому форматі може вже зараз 

будь-хто.

 

23 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1888 році, в Києві на Софійській 

площі урочисто відкрито пам’ятник Богдану 

Хмельницькому
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3285307-23-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3285307-23-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3280628-sansi-ukraini-na-olimpijskih-igrah-v-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3280628-sansi-ukraini-na-olimpijskih-igrah-v-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285319-ak-zaminiti-paperovu-trudovu-knizku-na-elektronnu-rozasnenna-pfu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285319-ak-zaminiti-paperovu-trudovu-knizku-na-elektronnu-rozasnenna-pfu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285275-23-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285275-23-lipna-pamatni-dati.html

