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ТОП 

 

Єврокомісія отримала запит від України 

про консультації щодо Nord Stream 2 

Єврокомісія підтвердила отримання від 

України офіційного запиту на проведення 

консультацій у зв’язку з оголошеною 

домовленістю між США і Німеччиною щодо 

завершення будівництва російського 

газопроводу «Північний потік -2».

 

МЗС висловило протест через рішення 

окупантів залучити населення ОРДЛО до 

виборів у Держдуму Росії 

МЗС України висловлює рішучий протест у 

зв’язку із схваленням ЦВК Російської 

Федерації рішення щодо залучення населення 

тимчасово окупованих територій у Донецькій 

та Луганській областях України до 

запланованих на вересень цього року виборів 

до Державної думи Федеральних зборів РФ 

шляхом участі в електронному голосуванні.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285928-evrokomisia-otrimala-zapit-vid-ukraini-pro-konsultacii-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285928-evrokomisia-otrimala-zapit-vid-ukraini-pro-konsultacii-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285530-mzs-vislovilo-protest-cerez-risenna-okupantiv-zaluciti-naselenna-ordlo-do-viboriv-u-derzdumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285530-mzs-vislovilo-protest-cerez-risenna-okupantiv-zaluciti-naselenna-ordlo-do-viboriv-u-derzdumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285530-mzs-vislovilo-protest-cerez-risenna-okupantiv-zaluciti-naselenna-ordlo-do-viboriv-u-derzdumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285530-mzs-vislovilo-protest-cerez-risenna-okupantiv-zaluciti-naselenna-ordlo-do-viboriv-u-derzdumu.html


 

 

Зеленський призначив нового керівника 

Служби зовнішньої розвідки 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Валерія Кондратюка з посади голови Служби 

зовнішньої розвідки України та призначив на 

це місце Олександра Литвиненка.

 

У МЗС висловили подив заявами Молдови 

про завершення розслідування у справі 

Чауса 

У Міністерстві закордонних справ України 

заявили, що встановлення всіх обставин у 

справі Миколи Чауса можливе лише за повної 

взаємодії української та молдовської сторін.

 

Угода США і Німеччини про Nord Stream 2 

стане провальною для України, якщо нічого 

не робити - Зеркаль 

Україна після оприлюднення рамкової угоди 

США і Німеччини щодо «Північного потоку-

2» має докласти зусиль, аби довести, що 

українська газотранспортна система є 

реальною альтернативою монополії 

«Газпрому», а її збереження потрібне Європі.

 

Сайт Олімпіади прибрав кордон між 

Україною та Кримом після звернення МЗС 

Сайт Олімпійських ігор в Токіо прибрав 

кордон між Україною та Кримом на мапі для 

вболівальників після звернення Міністерства 

закордонних справ України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285678-zelenskij-priznaciv-novogo-kerivnika-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285678-zelenskij-priznaciv-novogo-kerivnika-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285924-u-mzs-vislovili-podiv-zaavami-moldovi-pro-zaversenna-rozsliduvanna-u-spravi-causa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285924-u-mzs-vislovili-podiv-zaavami-moldovi-pro-zaversenna-rozsliduvanna-u-spravi-causa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285924-u-mzs-vislovili-podiv-zaavami-moldovi-pro-zaversenna-rozsliduvanna-u-spravi-causa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285924-u-mzs-vislovili-podiv-zaavami-moldovi-pro-zaversenna-rozsliduvanna-u-spravi-causa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285849-ugoda-ssa-i-nimeccini-pro-nord-stream-2-stane-provalnou-dla-ukraini-akso-nicogo-ne-robiti-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285849-ugoda-ssa-i-nimeccini-pro-nord-stream-2-stane-provalnou-dla-ukraini-akso-nicogo-ne-robiti-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285849-ugoda-ssa-i-nimeccini-pro-nord-stream-2-stane-provalnou-dla-ukraini-akso-nicogo-ne-robiti-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285849-ugoda-ssa-i-nimeccini-pro-nord-stream-2-stane-provalnou-dla-ukraini-akso-nicogo-ne-robiti-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3285501-sajt-olimpiadi-pribrav-kordon-miz-ukrainou-ta-krimom-pisla-zvernenna-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3285501-sajt-olimpiadi-pribrav-kordon-miz-ukrainou-ta-krimom-pisla-zvernenna-mzs.html


 

Україна втрачатиме щороку $1,5 мільярда 

через Nord Stream 2 - Милованов 

На Україну чекають економічні втрати в разі 

запуску "Північного потоку-2", однак за умови 

вибудовування ефективної зовнішньої 

політики та розвитку економіки Київ 

впорається із ситуацією.

 

ДТП з потягом і фурою на Закарпатті: 

постраждали п’ятеро осіб 

На Закарпатті внаслідок зіткнення вантажівки 

та пасажирського потягу, за попередніми 

даними, травмувалися 5 осіб, 3 із яких були 

госпіталізовані.

 

УКРАЇНА  І СВІТ

 

Путін каже про готовність до діалогу з 

Україною, але цього не видно – Штати в 

ОБСЄ 

Президент РФ Володимир Путін заявив у своїй 

статті про відкритість Росії для діалогу з 

Україною та готовність обговорювати 

найскладніші питання, однак в реальності 

цього не спостерігається.

 

Джордж Буш заявив, що підтримка Nord 

Stream 2 - це помилка 

43-й президент США Джордж Буш-молодший 

вважає підтримку газопроводу «Північний 

потік-2» помилкою і неодноразово 

наголошував на цьому політичному 

керівництву ФРН.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285922-ukraina-vtracatime-soroku-15-milarda-cerez-nord-stream-2-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285922-ukraina-vtracatime-soroku-15-milarda-cerez-nord-stream-2-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3285872-dtp-z-potagom-i-furou-na-zakarpatti-postrazdali-patero-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3285872-dtp-z-potagom-i-furou-na-zakarpatti-postrazdali-patero-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285753-putin-kaze-pro-gotovnist-do-dialogu-z-ukrainou-ale-cogo-ne-vidno-stati-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285753-putin-kaze-pro-gotovnist-do-dialogu-z-ukrainou-ale-cogo-ne-vidno-stati-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285753-putin-kaze-pro-gotovnist-do-dialogu-z-ukrainou-ale-cogo-ne-vidno-stati-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285753-putin-kaze-pro-gotovnist-do-dialogu-z-ukrainou-ale-cogo-ne-vidno-stati-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285595-dzordz-bus-zaaviv-so-pidtrimka-nord-stream2-ce-pomilka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285595-dzordz-bus-zaaviv-so-pidtrimka-nord-stream2-ce-pomilka.html


 

Національний діалог: напрацьовують 

позицію України до Саміту ООН з 

продовольчих систем 

Національний діалог, в межах якого в Україні 

відбуваються обговорення за участю 

представників громадських організацій та 

експертів, сприяє виробленню консолідованої 

позиції з питань агроекології, кліматичних 

змін, продовольчої безпеки, яку Україна 

презентує на Саміті ООН з продовольчих 

систем.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зробили 139 441 COVID-

щеплення — новий рекорд 

В Україні за минулу добу, 22 липня, зробили 

139 441 щеплення.

 

Восьмитижнева перерва між дозами Pfizer 

дає більший імунітет від COVID-19 

Британські дослідники виявили, що більш 

тривалий проміжок між першою і другою 

дозами вакцини Pfizer-BioNTech змушує 

імунну систему організму виробляти більше 

антитіл, що борються з коронавірусом.

 

МОЗ нагадало, де і як отримати міжнародне 

свідоцтво про COVID-вакцинацію 

Усі щеплені двома дозами “антиковідної” 

вакцини, які доступні в Україні, можуть 

отримати міжнародне свідоцтво про 

вакцинацію від COVID-19 у свого сімейного 

лікаря.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285739-nacionalnij-dialog-napracovuut-poziciu-ukraini-do-samitu-oon-z-prodovolcih-sistem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285739-nacionalnij-dialog-napracovuut-poziciu-ukraini-do-samitu-oon-z-prodovolcih-sistem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285739-nacionalnij-dialog-napracovuut-poziciu-ukraini-do-samitu-oon-z-prodovolcih-sistem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285739-nacionalnij-dialog-napracovuut-poziciu-ukraini-do-samitu-oon-z-prodovolcih-sistem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285436-v-ukraini-za-dobu-zrobili-139-441-covidseplenna-novij-rekord.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285436-v-ukraini-za-dobu-zrobili-139-441-covidseplenna-novij-rekord.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285403-vosmitizneva-pererva-miz-dozami-pfizer-dae-bilsij-imunitet-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3285403-vosmitizneva-pererva-miz-dozami-pfizer-dae-bilsij-imunitet-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285905-moz-nagadalo-de-i-ak-otrimati-miznarodne-svidoctvo-pro-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285905-moz-nagadalo-de-i-ak-otrimati-miznarodne-svidoctvo-pro-covidvakcinaciu.html


УКРАЇНА 

 

Вперше в історії: Україна організовує саміт 

дружин та чоловіків лідерів держав 

Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, у 

столиці відбудеться Київський саміт перших 

леді та джентльменів.

 

Наглядова рада УКФ обрала виконуючим 

обов’язки голови Юрія Артеменка 

Юрія Артеменка обрали виконуючим 

обов’язки голови наглядової ради 

Українського культурного фонду.

 

Музей Голодомору починає експедицію 

Україною, щоб записати історії свідків 

Команда Національного музею Голодомору-

геноциду розпочинає експедиційний проєкт 

«Голодомор: мозаїка історії. Невідомі 

сторінки».

 

ЕКОНОМІКА 

 

Несплата послуг на енергоринку ускладнює 

підготовку до опалювального сезону – 

Укренерго 

Рішення судів, через які окремі компанії 

отримують можливість не оплачувати послуги 

з розподілу електроенергії, призводять до 

збільшення заборгованості на ринку та 

негативно впливають на підготовку до 

опалювального сезону.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285584-vperse-v-istorii-ukraina-organizovue-samit-druzin-ta-colovikiv-lideriv-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3285584-vperse-v-istorii-ukraina-organizovue-samit-druzin-ta-colovikiv-lideriv-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3285719-nagladova-rada-ukf-obrala-vikonuucim-obovazki-golovi-uria-artemenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3285719-nagladova-rada-ukf-obrala-vikonuucim-obovazki-golovi-uria-artemenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285564-muzej-golodomoru-pocinae-ekspediciu-ukrainou-sob-zapisati-istorii-svidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285564-muzej-golodomoru-pocinae-ekspediciu-ukrainou-sob-zapisati-istorii-svidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285788-nesplata-poslug-na-energorinku-uskladnue-pidgotovku-do-opaluvalnogo-sezonu-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285788-nesplata-poslug-na-energorinku-uskladnue-pidgotovku-do-opaluvalnogo-sezonu-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285788-nesplata-poslug-na-energorinku-uskladnue-pidgotovku-do-opaluvalnogo-sezonu-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285788-nesplata-poslug-na-energorinku-uskladnue-pidgotovku-do-opaluvalnogo-sezonu-ukrenergo.html


 

Населення і ТКЕ можуть скоротити 

споживання газу на 50% – Нафтогаз 

За рахунок впровадження енергоефективних 

технологій населення та підприємства 

теплокомуненерго (ТКЕ) могли би зменшити 

споживання газу на 40-50%

 

В Україні кожне п’яте державне 

підприємство є збитковим - ФДМУ 

В Україні кожне п’яте державне підприємство 

є збитковим, а близько 15% держмайна взагалі 

не використовується.

 

Газова складова тарифу на тепло цьогоріч 

не зросте - Нафтогаз 

Завдяки довгостроковим контрактам на газ для 

теплокомуненерго (ТКЕ) цьогоріч газова 

складова тарифу на тепло не зросте.

 

Банки прогнозують зростання попиту на 

споживчі кредити та іпотеку – НБУ 

У наступні 12 місяців банки очікують 

пожвавлення у сфері кредитування бізнесу і 

прогнозують подальше зростання попиту на 

споживчі кредити та іпотеку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285586-naselenna-i-tke-mozut-skorotiti-spozivanna-gazu-na-50-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285586-naselenna-i-tke-mozut-skorotiti-spozivanna-gazu-na-50-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285701-v-ukraini-kozne-pate-derzavne-pidpriemstvo-e-zbitkovim-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285701-v-ukraini-kozne-pate-derzavne-pidpriemstvo-e-zbitkovim-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285608-gazova-skladova-tarifu-na-teplo-cogoric-ne-zroste-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285608-gazova-skladova-tarifu-na-teplo-cogoric-ne-zroste-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285832-banki-prognozuut-zrostanna-popitu-na-spozivci-krediti-ta-ipoteku-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285832-banki-prognozuut-zrostanna-popitu-na-spozivci-krediti-ta-ipoteku-nbu.html


 

Нафтогаз приєднався до Глобального 

договору ООН 

НАК "Нафтогаз України" приєдналася до 

ініціативи Глобального договору ООН в якості 

учасника. 

 

Масовий перехід на індивідуальне опалення 

призведе до колапсу - Нафтогаз 

Масовий перехід від централізованого 

опалення до індивідуального у перспективі 

призведе до комунального колапсу через 

перезавантаження газових та електричних 

мереж.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Зниклими безвісти в ОРДЛО вважаються 

258 осіб - Денісова 

Уповноважена ВР із прав людини Людмила 

Денісова заявила, що зниклими безвісти на 

тимчасово окупованих територіях окремих 

районів Донецької та Луганської областей 

вважаються 258 осіб, у тому числі 67 

військовослужбовців та резервістів.

 

Цьогоріч маємо забезпечити житлом 

щонайменше 400 ветеранів-переселенців - 

Шмигаль 

Держава у 2021 році має забезпечити власним 

житлом щонайменше 400 внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО), які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285640-naftogaz-priednavsa-do-globalnogo-dogovoru-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285640-naftogaz-priednavsa-do-globalnogo-dogovoru-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285814-masovij-perehid-na-individualne-opalenna-prizvede-do-kolapsu-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3285814-masovij-perehid-na-individualne-opalenna-prizvede-do-kolapsu-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285830-zniklimi-bezvisti-v-ordlo-vvazautsa-258-osib-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285830-zniklimi-bezvisti-v-ordlo-vvazautsa-258-osib-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285817-cogoric-maemo-zabezpeciti-zitlom-sonajmense-400-veteranivpereselenciv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285817-cogoric-maemo-zabezpeciti-zitlom-sonajmense-400-veteranivpereselenciv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285817-cogoric-maemo-zabezpeciti-zitlom-sonajmense-400-veteranivpereselenciv-smigal.html
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У РФ двох кримських татар незаконно 

помістили до ШІЗО за спробу здійснити 

намаз 

У Росії двох незаконно ув’язнених кримських 

татар Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова 

помістили до ШІЗО за спробу здійснити намаз.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

НАБУ перевіряє, чи причетні інші посадовці 

Харківської облради до хабаря в один 

мільйон 

У справі про хабар в 1 млн грн, крім двох 

затриманих, заступника голови Харківської 

облради та його адвоката, більше немає 

фігурантів, однак слідство перевіряє можливу 

причетність інших посадових осіб обласної 

ради, зокрема, обшук проводився в кабінеті 

голови облради.

 

ДБР викрило банду, яка вимагала гроші у 

поранених на фронті 

Оперативники Державного бюро розслідувань 

викрили злочинне угруповання, яке вимагало 

гроші у поранених на фронті 

військовослужбовців.

 

«Кримінального авторитета» з санкційного 

списку РНБО видворили у Росію 

Правоохоронці примусово повернули до 

країни походження «кримінального 

авторитета» з санкційного списку Ради 

національної безпеки та оборони.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3285882-u-rf-dvoh-krimskih-tatar-nezakonno-pomistili-do-sizo-za-sprobu-zdijsniti-namaz.html
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Спортивний табір, де отруїлися діти, 

тимчасово закрили - знайшли понад 60 

порушень 

На Прикарпатті Держпродспоживслужба 

виявила 62 порушення у закладі, де отруїлись 

16 дітей. Його роботу призупинили.

 

СБУ оголосила підозру чиновнику, який 

роздав землі на три мільйони 

Служба безпеки України повідомила про 

підозру одному із діючих керівників 

Держгеокадастру в Чернігівській області.

 

В Україні перекрили канал контрабанди 

наркотиків і вилучили героїну на ₴1 

мільярд 

Правоохоронці викрили міжнародний канал 

контрабанди героїну з Ірану та затримали його 

організаторів.

 

СБУ не дала вивезти з України агрегати для 

військових гелікоптерів 

Контррозвідники СБУ у Дніпрі заблокували 

канал постачання за кордон товарів, які 

підлягають обов’язковому експортному 

контролю.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3285645-sportivnij-tabir-de-otruilisa-diti-timcasovo-zakrili-znajsli-ponad-60-porusen.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285627-sbu-ne-dala-vivezti-z-ukraini-agregati-dla-vijskovih-gelikopteriv.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Що зміниться після запровадження 

електронних трудових книжок 

ІНФОГРАФІКА 

Людині, яка має електронну трудову книжку, 

більше не потрібно звертатися до Пенсійного 

фонду

 

Прецедент з інтерпретацією. Як польська 

експертка мимоволі підіграла роспропу 

Чому західні експерти та політики мають 

уникати висловлювань про «російський» Крим

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський записав звернення до 

українських олімпійців 

Президент Володимир Зеленський 

сподівається, що на літніх Олімпійських іграх 

в Токіо засяють яскраві українські зірки й 

столиця Японії побачить підняті синьо-жовті 

прапори.

 

Франція відкрила кордони для українців - 

які потрібні документи 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

повідомив, що уряд Франції відкрив в’їзд для 

всіх типів подорожей українців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3285907-so-zminitsa-pisla-zaprovadzenna-elektronnih-trudovih-knizok.html
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Підтоплене метро, старт Олімпіади і 

купання коня ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

Швеція дозволила в’їзд українцям 

Швеція з 26 липня відкриває в’їзд для 

українців.

 

Оголоcили фіналістів другого Book Pitch, 

чиї книжки екранізують 

Експерти другого книжкового пітчингу Book 

Pitch — спільного проєкту 12-го Одеського 

міжнародного кінофестивалю та 

Міжнародного фестивалю «Книжковий 

Арсенал» — визначили фіналістів, які 

представлять свої твори для потенційної 

екранізації.

 

У столиці відкрилася виставка арт робіт 

про донорство 

На Південному залізничному вокзалі у Києві 

відкрилася виставка Міжнародного фестивалю-

конкурсу DonorUA ART Project.
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