
Єдина країна – Дайджест 26.07.21

 

 

ТОП 

 

Окупанти 10 разів порушили «тишу», 

семеро бійців ООС поранені та травмовані 

Російські окупаційні війська станом на 17.00 

26 липня 10 разів порушили режим 

припинення вогню в районі ООС. Унаслідок 

обстрілу четверо військовослужбовців 

Об’єднаних сил отримали осколкові 

поранення, ще троє – бойові травмування.

 

Суд лишив під вартою Левіна і Мангера, 

обвинувачених у справі Гандзюк 

Київський апеляційний суд не задовольнив 

апеляційні скарги адвокатів підозрюваних у 

вбивстві активістки Катерини Гандзюк 

Владислава Мангера і Олексія Левіна, та 

залишив останніх під вартою до 28 серпня 

2021 року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287091-okupanti-10-raziv-porusili-tisu-semero-bijciv-oos-poraneni-ta-travmovani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287091-okupanti-10-raziv-porusili-tisu-semero-bijciv-oos-poraneni-ta-travmovani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287004-sud-lisiv-pid-vartou-levina-i-mangera-obvinuvacenih-u-spravi-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287004-sud-lisiv-pid-vartou-levina-i-mangera-obvinuvacenih-u-spravi-gandzuk.html


 

Суд знову відправив ексдепутата 

Семенченка під варту 

Солом'янський райсуд Києва змінив 

запобіжний захід колишньому народному 

депутату Семену Семенченку з домашнього 

арешту на тримання під вартою строком на 2 

місяці.

 

 

Голосування ОРДЛО на виборах у 

Держдуму – у КВУ сказали, що може 

зробити Україна 

МЗС України та інші відповідальні органи 

мають проводити активнішу політику щодо 

рішення щодо залучення населення тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях до запланованих на 

вересень цього року виборів до Державної 

думи, можливо, скликати засідання ООН.

 

 

Зеленський провів кадрові зміни в СБУ – 

кого звільнили 

Президент Володимир Зеленський ухвалив 

низку кадрових рішень у системі Служби 

безпеки України, зокрема звільнив першого 

заступника голови СБУ Руслана Баранецького.

 

 

Новий скандал із Зозулею в Іспанії: 

посольство України стало на захист 

футболіста 

Посольство України в Іспанії вкотре висловило 

свою підтримку українському футболісту 

Роману Зозулі у зв’язку з черговою 

провокацією, спрямованою проти нашого 

співвітчизника. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287095-sud-znovu-vidpraviv-eksdeputata-semencenka-pid-vartu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287095-sud-znovu-vidpraviv-eksdeputata-semencenka-pid-vartu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287139-golosuvanna-ordlo-na-viborah-u-derzdumu-u-kvu-skazali-so-moze-zrobiti-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287139-golosuvanna-ordlo-na-viborah-u-derzdumu-u-kvu-skazali-so-moze-zrobiti-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287139-golosuvanna-ordlo-na-viborah-u-derzdumu-u-kvu-skazali-so-moze-zrobiti-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287139-golosuvanna-ordlo-na-viborah-u-derzdumu-u-kvu-skazali-so-moze-zrobiti-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287143-zelenskij-proviv-kadrovi-zmini-v-sbu-kogo-zvilnili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287143-zelenskij-proviv-kadrovi-zmini-v-sbu-kogo-zvilnili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3287052-novij-skandal-iz-zozuleu-v-ispanii-posolstvo-ukraini-stalo-na-zahist-futbolista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3287052-novij-skandal-iz-zozuleu-v-ispanii-posolstvo-ukraini-stalo-na-zahist-futbolista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3287052-novij-skandal-iz-zozuleu-v-ispanii-posolstvo-ukraini-stalo-na-zahist-futbolista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3287052-novij-skandal-iz-zozuleu-v-ispanii-posolstvo-ukraini-stalo-na-zahist-futbolista.html


 

Університет Драгоманова разом із 

кафедрою професорки Більченко скоротив 

іще дві 

Заява про звільнення від професорки Євгенії 

Більченко не надходила до відділу кадрів 

Національного педагогічного університету 

імені Михайла Драгоманова.

 

НАЗК перевірило понад дві тисячі 

декларацій чиновників – 99% мали 

недостовірні дані 

2017 по 2019 рік Національне агентство з 

питань запобігання корупції провело перевірку 

понад двох тисяч декларацій чиновників, з них 

99% мали недостовірні дані.

 

Олімпіада-2020: корейський канал 

вибачився за стереотипну презентацію країн 

Південнокорейський мовник MBC вибачився 

за образливий вибір зображень і підписів для 

репрезентації країн на церемонії відкриття 

Олімпійських ігор у Токіо. Телеканал 

використовував зображення піци для 

презентації Італії, Дракули - для Румунії, 

шматок лосося - для Норвегії, а також 

зображення Чорнобиля - для України.

 

Для українських туристів відкрили кордони 

14 країн Євросоюзу 

Згідно з рекомендацією Ради ЄС українські 

туристи отримали можливість подорожувати 

до 14 країн Європейського Союзу.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286852-universitet-dragomanova-razom-iz-kafedrou-profesorki-bilcenko-skorotiv-ise-dvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286852-universitet-dragomanova-razom-iz-kafedrou-profesorki-bilcenko-skorotiv-ise-dvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286852-universitet-dragomanova-razom-iz-kafedrou-profesorki-bilcenko-skorotiv-ise-dvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286852-universitet-dragomanova-razom-iz-kafedrou-profesorki-bilcenko-skorotiv-ise-dvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286858-nazk-viavilo-nedostovirni-dani-u-99-deklaracij-cinovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286858-nazk-viavilo-nedostovirni-dani-u-99-deklaracij-cinovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286858-nazk-viavilo-nedostovirni-dani-u-99-deklaracij-cinovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286858-nazk-viavilo-nedostovirni-dani-u-99-deklaracij-cinovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3286910-olimpiada2020-korejskij-kanal-vibacivsa-za-stereotipnu-prezentaciu-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3286910-olimpiada2020-korejskij-kanal-vibacivsa-za-stereotipnu-prezentaciu-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3287081-dla-ukrainskih-turistiv-vidkrili-kordoni-14-krain-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3287081-dla-ukrainskih-turistiv-vidkrili-kordoni-14-krain-evrosouzu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

«Антонов» планує складати модифіковані 

українські літаки у Канаді 

Україна та Канада готують масштабний 

проєкт, який передбачає виробництво 

модифікованих літаків Ан-74ТК-200 для 

міжнародних ринків.

 

СКУ закликав запровадити мораторій на 

«Північний потік-2» 

Світовий конґрес українців (СКУ) у контексті 

офіційного оголошення про досягнення угоди 

між президентом США Джо Байденом та 

канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель 

щодо добудови газогону «Північний потік-2» 

вкотре закликає уряд Німеччини запровадити 

мораторій на цей небезпечний геополітичний 

проєкт Кремля.

 

Рятувальники показали, як Україна й світ 

потерпають від погодних катаклізмів 

В Україні та світі через кліматичні зміни 

зростає кількість стихійних метеорологічних 

явищ.

 

У Грузії за участі українських морпіхів 

стартували навчання Agile Spirit 

В Грузії за участі українських морських 

піхотинців 26 липня розпочались військові 

навчання Agile Spirit – 2021.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3286884-antonov-planue-skladati-modifikovani-ukrainski-litaki-u-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3286884-antonov-planue-skladati-modifikovani-ukrainski-litaki-u-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3286730-sku-zaklikav-zaprovaditi-moratorij-na-pivnicnij-potik2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3286730-sku-zaklikav-zaprovaditi-moratorij-na-pivnicnij-potik2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286785-ratuvalniki-pokazali-ak-ukraina-j-svit-poterpaut-vid-pogodnih-kataklizmiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286785-ratuvalniki-pokazali-ak-ukraina-j-svit-poterpaut-vid-pogodnih-kataklizmiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3286953-u-gruzii-za-ucasti-ukrainskih-morpihiv-startuvali-navcanna-agile-spirit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3286953-u-gruzii-za-ucasti-ukrainskih-morpihiv-startuvali-navcanna-agile-spirit.html


 

Україна приєдналася до міжнародної заяви 

на підтримку кубинського народу 

Україна разом з двома десятками 

демократичних країн приєдналися у спільній 

заяві до ініціативи США на підтримку народу 

Куби, який потерпає від утисків режиму через 

мирні демонстрації та реалізацію загальних 

прав і свобод.

 

КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ надало нові дані про добове COVID-

щеплення 

За минулу добу в Україні щепили від COVID-

19 майже 50 тисяч осіб.

 

В Україні можуть дозволити змішування 

Pfizer та Moderna – МОЗ розробляє 

інструкцію 

Міністерство охорони здоров'я розглядає 

питання щодо комбінування м-РНК вакцини 

при проведенні щеплення проти COVID-19.

 

COVID-19 знижує когнітивні здібності 

сильніше, ніж інсульт 

Вчені підтвердили зв'язок між коронавірусною 

інфекцією та зниженням когнітивних 

здібностей на основі аналізу даних більш ніж 

81 тисячі осіб.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287079-ukraina-priednalasa-do-miznarodnoi-zaavi-na-pidtrimku-kubinskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287079-ukraina-priednalasa-do-miznarodnoi-zaavi-na-pidtrimku-kubinskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286685-moz-nadalo-novi-dani-pro-dobove-covidseplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286685-moz-nadalo-novi-dani-pro-dobove-covidseplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286819-v-ukraini-mozut-dozvoliti-zmisuvanna-pfizer-ta-moderna-moz-rozroblae-instrukciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286819-v-ukraini-mozut-dozvoliti-zmisuvanna-pfizer-ta-moderna-moz-rozroblae-instrukciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286819-v-ukraini-mozut-dozvoliti-zmisuvanna-pfizer-ta-moderna-moz-rozroblae-instrukciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286819-v-ukraini-mozut-dozvoliti-zmisuvanna-pfizer-ta-moderna-moz-rozroblae-instrukciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286665-covid19-znizue-kognitivni-zdibnosti-silnise-niz-insult.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286665-covid19-znizue-kognitivni-zdibnosti-silnise-niz-insult.html


 

На Закарпатті підозрюють ще шість 

випадків штаму Delta 

В Ужгороді виявили ще шість підозр на штам 

Delta, біоматеріал хворих направили в 

європейські лабораторії, у більшості є в 

анамнезі подорожі в Російську Федерацію.

 

УКРАЇНА 

 

Раді пропонують позбавляти громадянства 

у разі отримання паспорта РФ 

Народні депутати подали до Верховної Ради 

законопроєкт, який передбачає позбавлення 

українців громадянства в разі добровільного 

отримання паспорта Російської Федерації.

 

 

Штрафи за незаконне носіння держнагород 

пропонують підняти до 85 тисяч 

Народні депутати зареєстрували у Верховній 

Раді законопроєкт, яким пропонується 

підвищити штрафи за незаконне носіння 

держнагород до 85 тисяч гривень.

 

Хто такий радник Президента України та 

що він може - Зеленський затвердив нові 

положення 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

положення про радника Президента України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3286867-na-zakarpatti-pidozruut-se-sist-vipadkiv-stamu-delta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3286867-na-zakarpatti-pidozruut-se-sist-vipadkiv-stamu-delta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286519-radi-proponuut-pozbavlati-gromadanstva-u-razi-otrimanna-pasporta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286519-radi-proponuut-pozbavlati-gromadanstva-u-razi-otrimanna-pasporta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287102-strafi-za-nezakonne-nosina-derznagorod-proponuut-pidnati-do-85-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287102-strafi-za-nezakonne-nosina-derznagorod-proponuut-pidnati-do-85-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286835-hto-takij-radnik-prezidenta-ukraini-ta-so-vin-moze-zelenskij-zatverdiv-novi-polozenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286835-hto-takij-radnik-prezidenta-ukraini-ta-so-vin-moze-zelenskij-zatverdiv-novi-polozenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286835-hto-takij-radnik-prezidenta-ukraini-ta-so-vin-moze-zelenskij-zatverdiv-novi-polozenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286835-hto-takij-radnik-prezidenta-ukraini-ta-so-vin-moze-zelenskij-zatverdiv-novi-polozenna.html


 

В Україні відкриють Офіс сприяння 

інвестиціям та технологіям ЮНІДО 

У межах членства в Організації Об'єднаних 

Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) в 

Україні буде створено Офіс сприяння 

інвестиціям та технологіям.

 

ЦВК акредитувала міжнародних 

спостерігачів КРЦ на всеукраїнські 

референдуми 

ЦВК акредитувала офіційних міжнародних 

спостерігачів від неурядової організації 

закордонних українців «Координаційний 

ресурсний центр» (КРЦ) на всі всеукраїнські 

референдуми, проведення яких заплановано у 

2021-2022 роках.

 

Телеканали втрачають аудиторію через 

ігнорування «мовного» закону – Нацрада 

Українські телерадіокомпанії втратили два 

роки і не підготувалися до повноцінного 

запровадження норми статті 30 Закону "Про 

забезпечення функціонування української мови 

як державної".

ЕКОНОМІКА 

 

Україна залишається десятою у світовому 

виробництві чавуну 

У січні-червні 2021 року Україна виплавила 

10,77 млн тонн чавуну, що робить її десятою у 

світовому рейтингу виробників цієї продукції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287050-v-ukraini-vidkriut-ofis-sprianna-investiciam-ta-tehnologiam-unido.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287050-v-ukraini-vidkriut-ofis-sprianna-investiciam-ta-tehnologiam-unido.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3286902-cvk-akredituvala-miznarodnih-sposterigaciv-krc-na-vseukrainski-referendumi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3286902-cvk-akredituvala-miznarodnih-sposterigaciv-krc-na-vseukrainski-referendumi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3286902-cvk-akredituvala-miznarodnih-sposterigaciv-krc-na-vseukrainski-referendumi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286914-telekanali-vtracaut-auditoriu-cerez-ignoruvanna-movnogo-zakonu-nacrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286914-telekanali-vtracaut-auditoriu-cerez-ignoruvanna-movnogo-zakonu-nacrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287106-ukraina-zalisaetsa-desatou-u-svitovomu-virobnictvi-cavunu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287106-ukraina-zalisaetsa-desatou-u-svitovomu-virobnictvi-cavunu.html


 

У Мінекономіки заявили про ріст кількості 

працевлаштованих на промислових 

підприємствах 

Кількість безробітних, працевлаштованих у 

першому півріччі 2021 року на підприємства 

добувної промисловості, зросла на 33%, а на 

підприємства переробної промисловості – на 

39%. Зростає й попит роботодавців на робочу 

силу.

 

Експерти прогнозують зниження курсу 

долара поточного тижня 

Поточного тижня очікується зниження курсу 

долара щодо гривні, готівковий долар у банках 

торгуватиметься близько 26,8/27,0 грн.

 

Ціна газу на біржі знову перевищила ₴15 

тисяч за тисячу кубів 

Середня стартова ціна продажу газу на 

Українській енергетичній біржі (УЕБ) 

минулого тижня перевищила 15 тис. грн за 

1000 кубометрів і на 23 липня становила 15 014 

грн за ресурс у підземних газосховищах. 

 

У ІІ кварталі Мінекономіки очікує 

зростання ВВП на рівні 6% 

У ІІ кварталі 2021 року зростання ВВП 

очікується на рівні 6 %, що дозволить у І 

півріччі вийти на зростання ВВП у 1,9%, а за 

підсумками 2021 року – у 4,1%. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287028-u-minekonomiki-zaavili-pro-rist-kilkosti-pracevlastovanih-na-promislovih-pidpriemstvah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287028-u-minekonomiki-zaavili-pro-rist-kilkosti-pracevlastovanih-na-promislovih-pidpriemstvah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287028-u-minekonomiki-zaavili-pro-rist-kilkosti-pracevlastovanih-na-promislovih-pidpriemstvah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287028-u-minekonomiki-zaavili-pro-rist-kilkosti-pracevlastovanih-na-promislovih-pidpriemstvah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3286831-eksperti-prognozuut-znizenna-kursu-dolara-potocnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3286831-eksperti-prognozuut-znizenna-kursu-dolara-potocnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3286907-cina-gazu-na-birzi-znovu-perevisila-15-tisac-za-tisacu-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3286907-cina-gazu-na-birzi-znovu-perevisila-15-tisac-za-tisacu-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3286875-u-ii-kvartali-minekonomiki-ocikue-zrostanna-vvp-na-rivni-6.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3286875-u-ii-kvartali-minekonomiki-ocikue-zrostanna-vvp-na-rivni-6.html


 

Середньодобовий імпорт газу минулого 

тижня становив 15,9 мільйона кубів 

Минулого тижня середньодобовий імпорт газу 

в Україну становив 15,9 млн кубометрів.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Переслідування кримських татар: у Росії 

відбудеться ще три судових засідання 

У Південному окружному військовому суді в 

Ростові-на-Дону 27 липня відбудеться три 

судових засідання у так званій «справі Хізб ут-

Тахрір».

 

У Росії та окупованому Криму відбудуться 

судилища у справі українських політв’язнів 

У Російській Федерації в Ростові-на-Дону 

сьогодні відбудеться судове засідання у справі 

кримських політв’язнів Аліма Суф'янова та 

Сейрана Хайредінова, в окупованому Криму - 

розгляд «справи Ільвера Аметова».

 

КримSOS під посольством РФ у Києві 

нагадав про насильницькі зникнення на 

півострові 

Біля посольства РФ в Києві команда 

громадської організації КримSOS провела 60-

ту щомісячну акцію на підтримку жертв 

насильницьких зникнень в окупованому Криму 

та їхніх рідних під назвою "Коли ви 

повернетесь".

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3286963-serednodobovij-import-gazu-minulogo-tizna-stanoviv-159-miljona-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3286963-serednodobovij-import-gazu-minulogo-tizna-stanoviv-159-miljona-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3287120-peresliduvanna-krimskih-tatar-u-rosii-vidbudetsa-se-tri-sudovih-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3287120-peresliduvanna-krimskih-tatar-u-rosii-vidbudetsa-se-tri-sudovih-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3286706-u-rosii-ta-okupovanomu-krimu-vidbudutsa-sudilisa-u-spravi-ukrainskih-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3286706-u-rosii-ta-okupovanomu-krimu-vidbudutsa-sudilisa-u-spravi-ukrainskih-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3287100-krimsos-pid-posolstvom-rf-u-kievi-nagadav-pro-nasilnicki-zniknenna-na-pivostrovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3287100-krimsos-pid-posolstvom-rf-u-kievi-nagadav-pro-nasilnicki-zniknenna-na-pivostrovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3287100-krimsos-pid-posolstvom-rf-u-kievi-nagadav-pro-nasilnicki-zniknenna-na-pivostrovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3287100-krimsos-pid-posolstvom-rf-u-kievi-nagadav-pro-nasilnicki-zniknenna-na-pivostrovi.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Ватажок «тітушок» на Майдані Крисін уник 

відповідальності за трьома статтями 

Дарницький районний суд міста Києва 

звільнив Юрія Крисіна, засудженого за 

організацію нападу на журналіста В'ячеслава 

Веремія у 2014 році, від кримінальної 

відповідальності за трьома статтями у справі 

про викрадення та катування активістів у січні-

лютому 2014 року.

 

 

Майже 12 тисяч фейкових акаунтів: СБУ 

ліквідувала потужну проросійську 

ботоферму 

Служба безпеки України в Івано-Франківській 

області ліквідувала потужну ботоферму, яка 

виконувала завдання замовників з РФ.

 

Затримали третього учасника банди, яка 

ввезла з Ірану героїну на мільярд 

Правоохоронці затримали третього учасника 

транснаціональної злочинної наркогрупи, яка 

організувала міжнародний канал контрабанди 

героїну з Ірану на більш як 1 мільярд гривень.

 

Банда викрадала чиновників і суддів та 

показувала своїх жертв у Телеграм - поліція 

Правоохоронці затримали учасників озброєної 

злочинної групи, яка здійснила більше 20 

тяжких та особливо тяжких злочинів, і за 

інформацією поліції, серед жертв цих 

нападників – чиновники, судді та 

правоохоронці.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287141-vatazok-titusok-na-majdani-krisin-unik-vidpovidalnosti-za-troma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287141-vatazok-titusok-na-majdani-krisin-unik-vidpovidalnosti-za-troma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286798-majze-12-tisac-fejkovih-akauntiv-sbu-likviduvala-potuznu-prorosijsku-botofermu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286798-majze-12-tisac-fejkovih-akauntiv-sbu-likviduvala-potuznu-prorosijsku-botofermu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286798-majze-12-tisac-fejkovih-akauntiv-sbu-likviduvala-potuznu-prorosijsku-botofermu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286798-majze-12-tisac-fejkovih-akauntiv-sbu-likviduvala-potuznu-prorosijsku-botofermu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287061-zatrimali-tretogo-ucasnika-bandi-aka-vvezla-z-iranu-geroinu-na-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287061-zatrimali-tretogo-ucasnika-bandi-aka-vvezla-z-iranu-geroinu-na-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287127-banda-vikradala-cinovnikiv-i-suddiv-ta-pokazuvala-svoih-zertv-u-telegram-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287127-banda-vikradala-cinovnikiv-i-suddiv-ta-pokazuvala-svoih-zertv-u-telegram-policia.html


 

Працівники Укрзалізниці щомісяця 

«заробляли», зливаючи до 30 тонн пального 

На Рівненщині правоохоронці викрили 

працівників Укрзалізниці, які щомісяця 

розкрадали до 30 тонн паливно-мастильних 

матеріалів.

 

Справа про хабар у Харківській облраді: під 

варту взяли другого підозрюваного 

Адвокату заступника голови Харківської 

облради, який за даними слідства є 

пособником у справі про отримання мільйона 

гривень хабаря, обрали запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою з правом 

внесення застави у розмірі понад 700 тис. грн.

 

Фінансова піраміда B2B Jewelry: СБУ 

провела 26 обшуків та опечатала частину 

магазинів 

Служба безпеки України викрила організаторів 

фінансової піраміди B2B Jewelry на нових 

фактах шахрайства.

 

Ексвласника банку «Фінанси та кредит» 

Жеваго арештували заочно 

Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою для ексвласника АТ 

«Банк «Фінанси та кредит» і колишнього 

народного депутата Костянтина Жеваго.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3286973-pracivniki-ukrzaliznici-somisaca-zaroblali-zlivauci-do-30-tonn-palnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3286973-pracivniki-ukrzaliznici-somisaca-zaroblali-zlivauci-do-30-tonn-palnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3286748-sprava-pro-habar-u-harkivskij-oblradi-pid-vartu-vzali-drugogo-pidozruvanogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3286748-sprava-pro-habar-u-harkivskij-oblradi-pid-vartu-vzali-drugogo-pidozruvanogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287074-finansova-piramida-b2b-jewelry-sbu-provela-26-obsukiv-ta-opecatala-castinu-magaziniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287074-finansova-piramida-b2b-jewelry-sbu-provela-26-obsukiv-ta-opecatala-castinu-magaziniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287074-finansova-piramida-b2b-jewelry-sbu-provela-26-obsukiv-ta-opecatala-castinu-magaziniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287074-finansova-piramida-b2b-jewelry-sbu-provela-26-obsukiv-ta-opecatala-castinu-magaziniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287071-eksvlasnika-banku-finansi-ta-kredit-zevago-arestuvali-zaocno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287071-eksvlasnika-banku-finansi-ta-kredit-zevago-arestuvali-zaocno.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Гібридна домовленість США та Німеччини, 

Батумська декларація та контрнаступ Росії 

Німеччина та Сполучені Штати освятили 

завершення будівництва NordStream2 під 

гаслами сприяння Україні та боротьби з 

кліматичними змінами

 

Мінстратегпром – рік по тому 

Реформа ОПК та стратегічних галузей 

промисловості України зрушила з мертвої 

точки – Олег Уруський

 

Найдорожчі продукти в світі - чому так 

дорого 

Укрінформ зробив добірку найдорожчих 

харчів, які можна придбати в Україні

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна на Венеційському кінофестивалі 

буде представлена трьома фільмами 

На Венеційському кінофестивалі, що 

відбудеться 1 - 11 вересня, Україна буде 

представлена трьома фільмами.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286767-gibridna-domovlenist-ssa-ta-nimeccini-batumska-deklaracia-ta-kontrnastup-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286767-gibridna-domovlenist-ssa-ta-nimeccini-batumska-deklaracia-ta-kontrnastup-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286825-minstrategprom-rik-po-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286825-minstrategprom-rik-po-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286869-najdorozci-produkti-v-sviti-comu-tak-dorogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286869-najdorozci-produkti-v-sviti-comu-tak-dorogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3286934-ukraina-na-venecijskomu-kinofestivali-bude-predstavlena-troma-filmami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3286934-ukraina-na-venecijskomu-kinofestivali-bude-predstavlena-troma-filmami.html


 

«Не|видиме життя»: у Києві покажуть 

світлини на тему безбар'єрності 

Із 12 по 25 серпня 2021 року відбудеться 

п’ятий щорічний фотографічний ярмарок Photo 

Kyiv 2021, який цьогоріч буде представлений 

як міжнародна виставка фоторобіт "Не|видиме 

життя" та відбудеться просто неба у 

Національному заповіднику "Софія Київська" 

за підтримки Першої леді України – Олени 

Зеленської.

 

До 30-річчя Незалежності на великих 

екранах покажуть найкраще українське 

кіно 

В українських кінотеатрах 19 серпня, 

напередодні Дня Незалежності, стартує проєкт 

«Нове українське кіно». Про це Укрінформу 

повідомили організатори проєкту «Артхаус 

Трафік».

 

Букви замість балів: для учнів 1-4 класів 

змінять систему оцінювання 

Міністерство освіти і науки затвердило 

методичні рекомендації щодо оцінювання 

результатів навчання учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти. Серед іншого, 

запроваджуються поняття вербального та 

рівневого оцінювання.

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3286941-nevidime-zitta-u-kievi-vidbudetsa-fotovistavka-prisvacena-inkluzivnosti-ta-bezbarernosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3286941-nevidime-zitta-u-kievi-vidbudetsa-fotovistavka-prisvacena-inkluzivnosti-ta-bezbarernosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3286970-do-30ricca-nezaleznosti-na-velikih-ekranah-pokazut-najkrase-ukrainske-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3286970-do-30ricca-nezaleznosti-na-velikih-ekranah-pokazut-najkrase-ukrainske-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3286970-do-30ricca-nezaleznosti-na-velikih-ekranah-pokazut-najkrase-ukrainske-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3286970-do-30ricca-nezaleznosti-na-velikih-ekranah-pokazut-najkrase-ukrainske-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287039-bukvi-zamist-baliv-dla-ucniv-14-klasiv-zminat-sistemu-ocinuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287039-bukvi-zamist-baliv-dla-ucniv-14-klasiv-zminat-sistemu-ocinuvanna.html

