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ТОП 

 

Комбіноване щеплення AstraZeneca та Pfizer 

підвищує рівень антитіл 

Змішана вакцинація спочатку AstraZeneca, а 

потім Pfizer збільшила рівень нейтралізуючих 

антитіл у шість разів у порівнянні з двома 

дозами AstraZeneca - про це свідчать 

результати нещодавнього дослідження з 

Південної Кореї.

 

Костевич і Омельчук виграли «бронзу» 

Олімпіади-2020 у стрільбі з пневматичного 

пістолета 

У Токіо (Японія) розіграно черговий комплект 

нагород Олімпійських ігор у кульовій стрільбі.
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Стан здоров’я Леоніда Кравчука 

погіршився — ЗМІ 

Стан здоров’я першого Президента України, 

глави української делегації в ТКГ Леоніда 

Кравчука погіршився, він майже місяць 

перебуває в реанімації після операції на серці.

 

 

За пів року окупанти провели 20 військових 

навчань у Криму 

За перше півріччя 2021 року Росія в 

окупованому Криму провела 20 військових 

навчань за участю 23 850 військовослужбовців 

і понад 1 900 одиниць бойової техніки.

 

 

США згорнуть бойову місію в Іраку до 

кінця року – Байден 

Президент США Джо Байден заявив, що 

Сполучені Штати припинять виконувати 

бойову місію в Іраку до кінця 2021 року, однак 

продовжать двосторонню взаємодію в боротьбі 

з осередками ІДІЛ шляхом допомоги та 

навчань іракських сил безпеки.

 

 

Протидія домашньому насильству: у 

Лазебної закликають об’єднати зусилля 

держави та суспільства 

Мінсоцполітики наголошує на необхідності 

об’єднання зусиль держави та громадянського 

суспільства для реалізації програм запобігання 

та протидії домашньому насильству та 

створення притулків для постраждалих, в тому 

числі з огляду на зростання кількості випадків 

домашнього насильства, спричиненого 

наслідками пандемії COVID–19.
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Безос пропонує NASA фінансування в обмін 

на контракт з виробництва космічного 

модуля 

Засновник Amazon та аерокосмічної компанії 

Blue Origin мільярдер Джефф Безос 

запропонував  керівникові NASA Біллу 

Нельсону покрити до 2 млрд доларів витрат в 

обмін на контракт з виробництва місячного 

модуля.

 

СВІТ 

 

У Росії вибухнув і загорівся магістральний 

газопровід «Газпрому» 

У Росії, в Пермському краї на сході 

європейської частини країни, стався вибух і 

займання на магістральному газопроводі 

«Уренгой – Центр 2» російського газового 

монополіста "Газпром".

 

 

Авіація НАТО в Балтії минулого тижня 

супроводила сім військових літаків РФ 

Винищувачі місії Балтійського повітряного 

патрулювання НАТО на минулому тижні сім 

разів піднімалися в повітря і в шести випадках 

ідентифікували та супроводжували сім 

військових літаків Росії.

 

Boeing масово втрачає інженерів і технічних 

фахівців – Bloomberg 

Американський гігант-авіавиробник Boeing 

уже втратив тисячі інженерів та фахівців, які 

перейшли працювати до компаній-конкурентів, 

і планує скоротити понад 20 тисяч персоналу 

через фінансові труднощі.
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В Австралії відкрили перший притулок для 

чоловіків-жертв домашнього насильства 

Перший в історії притулок для домашнього 

насильства для чоловіків, що стали жертвами 

домашнього насильства, відкрився в 

австралійському Квінсленді.

 

КНДР та Південна Корея відновили пряму 

телефонну лінію 

Між Північною та Південною Кореями було 

відновлено роботу прямого телефонного 

сполучення, покликаного допомогти уникнути 

зіткнення.

 

В ЄС розроблять вакцину від малярії на 

основі mRNA-технологій 

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 

оголосила про початок спільної ініціативи 

Єврокомісії, Європейського інвестиційного 

банку та провідних фармакологічних компаній 

з розробки вакцини проти малярії на основі 

технологій, що були розроблені для протидії 

вірусу COVID-19.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Німецько-американська угода щодо 

газопроводу спонукає РФ до агресивних дій 

- МЗС Польщі 

Заступник міністра закордонних справ Польщі 

Павел Яблонський заявив, що дозвіл на 

закінчення будівництва німецько-російського 

газопроводу «Північний потік-2» це погане 

рішення, яке знизить рівень безпеки в Європі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287166-v-avstralii-vidkrili-persij-pritulok-dla-colovikivzertv-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287166-v-avstralii-vidkrili-persij-pritulok-dla-colovikivzertv-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287248-kndr-ta-pivdenna-korea-vidnovili-pramu-telefonnu-liniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287248-kndr-ta-pivdenna-korea-vidnovili-pramu-telefonnu-liniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287246-v-es-rozroblat-vakcinu-vid-malarii-na-osnovi-mrnatehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287246-v-es-rozroblat-vakcinu-vid-malarii-na-osnovi-mrnatehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287217-nimeckoamerikanska-ugoda-sodo-gazoprovodu-sponukae-rf-do-agresivnih-dij-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287217-nimeckoamerikanska-ugoda-sodo-gazoprovodu-sponukae-rf-do-agresivnih-dij-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287217-nimeckoamerikanska-ugoda-sodo-gazoprovodu-sponukae-rf-do-agresivnih-dij-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287217-nimeckoamerikanska-ugoda-sodo-gazoprovodu-sponukae-rf-do-agresivnih-dij-mzs-polsi.html


 

У столичному аеропорту затримали шахрая 

з Німеччини, якого розшукував Інтерпол 

У аеропорту «Київ» прикордонники Окремого 

контрольно-пропускного пункту пропуску 

«Київ» затримали громадянина Німеччини, 

щодо якого спрацювала база даних Інтерполу.

 

Штати на саміті Кримської платформи 

представить міністр транспорту - Джемілєв 

США під час саміту "Кримської платформи" 

представлятиме міністр транспорту, демократ 

Пітер Буттіджедж.

 

РФ продовжує використовувати газ як 

геополітичну зброю проти України та ЄС - 

Вітренко 

Голова правління компанії «Нафтогаз 

України» Юрій Вітренко заявляє, що Росія 

продовжує використовувати газ як 

геополітичну зброю проти України та 

Європейського союзу.

 

МЗС Польщі не планує cкасовувати 

скандальний тендер на візове 

обслуговування українців 

МЗС Польщі станом на сьогодні не бачить 

підстав для скасування скандального тендеру з 

обрання виконавця послуг щодо візового 

обслуговування громадян України на 

найближчі три роки.
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УКРАЇНА 

 

Янукович-молодший написав Венедіктовій 

— каже, що готовий до допиту 

Син експрезидента Віктора Януковича 

Олександр написав листа генеральному 

прокурору Ірині Венедіктовій, у якому, серед 

іншого, висловив готовність до допиту у 

кримінальному провадженні у справі про 

ухиляння від сплати податків на суму 

орієнтовно 40 млн грн.

 

Для Президента принципово значно 

активізувати роботу СБУ - Подоляк 

Кадрові зміни в управлінні Службою безпеки 

демонструють необхідність трансформації 

спецслужби, її активізації у питаннях боротьби 

з контрабандою та підготовки до майбутньої 

реформи.

 

На Вінниччині посадовці Укрзалізниці 

намагалися присвоїти майже ₴5 мільйонів 

На Вінниччині поліціянти викрили 

привласнення 4,8 млн грн державних коштів 

посадовцями одного зі структурних підрозділів 

"Укрзалізниці" - санаторію.

 

Радницю ректора столичного вишу викрили 

на «торгівлі» дипломами 

СБУ заблокувала корупційну схему в одному з 

приватних закладів вищої освіти. Радниця 

ректора за хабарі «гарантувала» одержання 

дипломів про закінчення вишу без фактичного 

навчання і складання іспитів.
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Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на вівторок, 27 

липня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні майже на 7 копійок – до 26,9805 грн за 

долар.

 

В Україні за добу виявили 681 випадок 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 26 липня, виявили 

681 новий випадок коронавірусної хвороби. 

Померли 27 людей, одужали 515.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби 15 разів зривали 

«тишу» у зоні ООС 

Протягом минулої доби, 26 липня, зафіксовано 

15 порушень режиму припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 липня: народний календар і астровісник 

Саме сьогодні обіцяють віщі сни: приємні 

наврочать успіх у справах, неприємні 

насняться тим, кому треба вже нарешті щось 

міняти.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287254-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287254-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287260-v-ukraini-za-dobu-viavili-681-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287260-v-ukraini-za-dobu-viavili-681-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287252-okupanti-minuloi-dobi-15-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287252-okupanti-minuloi-dobi-15-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3287172-27-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3287172-27-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Володимир Великий не був першим, хто 

приніс християнство на українські землі – 

ПЦУ 

Після Хрещення Русі-України 988 року була 

остаточно заснована Київська митрополія 

Української православної церкви, проте її 

коріння й витоки сягають глибше - до часів 

святого апостола Андрія Первозванного.

 

27 липня. Пам’ятні дати 

Сьогодні 18 роковини Скнилівської трагедії – 

однієї з найбільших аварій в історії авіашоу

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3287221-volodimir-velikij-ne-buv-persim-hto-prinis-hristianstvo-na-ukrainski-zemli-pcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3287221-volodimir-velikij-ne-buv-persim-hto-prinis-hristianstvo-na-ukrainski-zemli-pcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3287221-volodimir-velikij-ne-buv-persim-hto-prinis-hristianstvo-na-ukrainski-zemli-pcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3287221-volodimir-velikij-ne-buv-persim-hto-prinis-hristianstvo-na-ukrainski-zemli-pcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287032-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287032-pamatni-dati.html

