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ТОП 

 

Хомчак іде з посади. Президент призначив 

головнокомандувачем ЗСУ Валерія 

Залужного 

Президент Володимир Зеленський призначив 

головнокомандувачем Збройних сил України 

Валерія Залужного.

 

Nord Stream 2: у Європарламенті виступили 

із жорсткою заявою щодо угоди між 

Штатами і ФРН 

Група впливових депутатів Європарламенту 

від трьох політичних груп – Європейської 

Народної Партії, Оновлення Європи та групи 

Соціалістів і Демократів, виступили із 

жорсткою заявою стосовно угоди між США і 

Німеччиною щодо завершення будівництва 

«Північного потоку – 2».

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287729-prezident-priznaciv-golovnokomanduvacem-zsu-valeria-zaluznogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287729-prezident-priznaciv-golovnokomanduvacem-zsu-valeria-zaluznogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287729-prezident-priznaciv-golovnokomanduvacem-zsu-valeria-zaluznogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287729-prezident-priznaciv-golovnokomanduvacem-zsu-valeria-zaluznogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287658-nord-stream-2-u-evroparlamenti-vistupili-iz-zorstkou-zaavou-sodo-ugodi-miz-ssa-i-nimeccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287658-nord-stream-2-u-evroparlamenti-vistupili-iz-zorstkou-zaavou-sodo-ugodi-miz-ssa-i-nimeccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287658-nord-stream-2-u-evroparlamenti-vistupili-iz-zorstkou-zaavou-sodo-ugodi-miz-ssa-i-nimeccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287658-nord-stream-2-u-evroparlamenti-vistupili-iz-zorstkou-zaavou-sodo-ugodi-miz-ssa-i-nimeccinou.html


 

За рік «тиші» загинули 45 військових, ще 

163 зазнали поранень - ТКГ 

На сході України за рік режиму припинення 

вогню, який почав діяти 27 липня 2020 року, 

загинули 45 українських військовослужбовців 

та 163 зазнали поранень.

 

Литва не прийняла позов Шарія, йому 

доведеться залишити ЄС - Фейгін 

Литовський суд відмовив блогеру Анатолію 

Шарію в оскарженні рішення департаменту 

міграції Литви, тепер він повинен буде 

залишити ЄС.

 

Плавці Романчук і Фролов пробилися у 

фінал 800-метрівки Олімпіади-2020 

На Олімпійських іграх у Токіо (Японія) триває 

турнір з плавання.

 

 

У Києві завершилася хресна хода УПЦ МП - 

поліція каже про 55 тисяч учасників 

У столиці вже завершилися масові заходи, 

приурочені до 1033-ї річниці Хрещення 

Київської Русі-України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287296-za-rik-tisi-zaginuli-45-vijskovih-se-163-zaznali-poranen-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287296-za-rik-tisi-zaginuli-45-vijskovih-se-163-zaznali-poranen-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287568-litva-ne-prijnala-pozov-saria-jomu-dovedetsa-zalisiti-es-fejgin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287568-litva-ne-prijnala-pozov-saria-jomu-dovedetsa-zalisiti-es-fejgin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3287559-plavci-romancuk-i-frolov-probilisa-u-final-800metrivki-olimpiadi2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3287559-plavci-romancuk-i-frolov-probilisa-u-final-800metrivki-olimpiadi2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3287662-u-kievi-zaversilsa-hresna-hoda-upc-mp-policia-kaze-pro-55-tisac-ucasnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3287662-u-kievi-zaversilsa-hresna-hoda-upc-mp-policia-kaze-pro-55-tisac-ucasnikiv.html


 

У Львові вшанували пам’ять жертв 

Скнилівської трагедії 

У Львові в 19-у річницю авіакатастрофи 

вшанували пам’ять загиблих у Скнилівській 

трагедії. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна прагне припинити обстріли на 

сході, але не бачить цього бажання в Росії – 

речник Зеленського 

Режим повного та всеосяжного припинення 

вогню на сході України є неідеальним і не 

влаштовує українську сторону, але за рік його 

дії вдалося вберегти життя і здоров’я багатьом 

українським військовим.

 

Україна робитиме все, щоб Росія не змогла 

використовувати Nord Stream 2 як зброю — 

Арахамія 

Голова фракції «Слуга Народу» у Верховній 

Раді Давид Арахамія заявив, що Україна разом 

із Польщею, Литвою та іншими партнерами в 

Європі буде використовувати всі інструменти 

для того, щоб газ і газогін «Північний потік-2» 

Росія не могла використати як зброю.

 

У Києві відзначають День Незалежності 

Білорусі 

У київському парку імені Тараса Шевченка 

біля пам‘ятника Кобзарю відбувається концерт 

з нагоди Дня Незалежності Білорусі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3287589-u-lvovi-vsanuvali-pamat-zertv-sknilivskoi-tragedii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3287589-u-lvovi-vsanuvali-pamat-zertv-sknilivskoi-tragedii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287438-ukraina-pragne-pripiniti-obstrili-na-shodi-ale-ne-bacit-cogo-bazanna-v-rosii-recnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287438-ukraina-pragne-pripiniti-obstrili-na-shodi-ale-ne-bacit-cogo-bazanna-v-rosii-recnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287438-ukraina-pragne-pripiniti-obstrili-na-shodi-ale-ne-bacit-cogo-bazanna-v-rosii-recnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287438-ukraina-pragne-pripiniti-obstrili-na-shodi-ale-ne-bacit-cogo-bazanna-v-rosii-recnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287433-ukraina-robitime-vse-sob-rosia-ne-zmogla-vikoristovuvati-nord-stream-2-ak-zbrou-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287433-ukraina-robitime-vse-sob-rosia-ne-zmogla-vikoristovuvati-nord-stream-2-ak-zbrou-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287433-ukraina-robitime-vse-sob-rosia-ne-zmogla-vikoristovuvati-nord-stream-2-ak-zbrou-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287433-ukraina-robitime-vse-sob-rosia-ne-zmogla-vikoristovuvati-nord-stream-2-ak-zbrou-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3287771-u-kievi-vidznacaut-den-nezaleznosti-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3287771-u-kievi-vidznacaut-den-nezaleznosti-bilorusi.html


 

Україна та ОАЕ заявили про готовність 

розвивати відносини у різних сферах - 

Мінекономіки 

Україна зацікавлена у швидкому поглибленні 

торгово-економічної взаємодіє з Об’єднаними 

Арабськими Еміратами (ОАЕ).

 

Україні слід провести непублічний діалог із 

США щодо статусу основного союзника – 

аналітик 

Україна перш ніж визначатися щодо статусу 

основного союзника США поза НАТО, має 

з’ясувати, який зміст вкладає в нього нинішня 

американська адміністрація.

 

Консульське обслуговування громадян 

України відбудеться в Атлантичних 

провінціях Канади 

Посольство України в Канаді повідомило про 

проведення виїзного консульського 

обслуговування українських громадян в 

атлантичних провінціях Канади (Нова Скоша 

та Нью Брансвік).

 

У Туреччині будують перший корвет класу 

ADA для українських військових 

Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що 

у Турецькій Республіці триває будівництво 

першого корвету класу ADA проєкту 

«MILGEM» для Військово-Морських сил 

України з чітким дотриманням графіку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287741-ukraina-ta-oae-zaavili-pro-gotovnist-rozvivati-vidnosini-u-riznih-sferah-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287741-ukraina-ta-oae-zaavili-pro-gotovnist-rozvivati-vidnosini-u-riznih-sferah-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287741-ukraina-ta-oae-zaavili-pro-gotovnist-rozvivati-vidnosini-u-riznih-sferah-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287741-ukraina-ta-oae-zaavili-pro-gotovnist-rozvivati-vidnosini-u-riznih-sferah-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287541-ukraini-slid-provesti-nepublicnij-dialog-iz-ssa-sodo-statusu-osnovnogo-souznika-analitik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287541-ukraini-slid-provesti-nepublicnij-dialog-iz-ssa-sodo-statusu-osnovnogo-souznika-analitik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287541-ukraini-slid-provesti-nepublicnij-dialog-iz-ssa-sodo-statusu-osnovnogo-souznika-analitik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287541-ukraini-slid-provesti-nepublicnij-dialog-iz-ssa-sodo-statusu-osnovnogo-souznika-analitik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3287320-konsulske-obslugovuvanna-gromadan-ukraini-vidbudetsa-v-atlanticnih-provinciah-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3287320-konsulske-obslugovuvanna-gromadan-ukraini-vidbudetsa-v-atlanticnih-provinciah-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3287320-konsulske-obslugovuvanna-gromadan-ukraini-vidbudetsa-v-atlanticnih-provinciah-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3287320-konsulske-obslugovuvanna-gromadan-ukraini-vidbudetsa-v-atlanticnih-provinciah-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287531-u-tureccini-buduut-persij-korvet-klasu-ada-dla-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287531-u-tureccini-buduut-persij-korvet-klasu-ada-dla-ukrainskih-vijskovih.html


 

Agile Spirit: українські та грузинські 

морпіхи «контратакували» на броньовиках 

Морські піхотинці українських та грузинських 

збройних сил в рамках міжнародних навчань 

Agile Spirit – 2021 відпрацювали навички з 

тактичної підготовки.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Вакцинація в Україні: зафіксували менш як 

1% серйозних побічних явищ 

Ризик появи серйозних побічних явищ після 

ковід-вакцинації в Україні складає менше за 

1%.

 

В Україні за добу зробили понад 126 тисяч 

щеплень від коронавірусу 

У понеділок, 26 липня, в Україні вакцинували 

проти коронавірусу 126 096 людей.

 

УКРАЇНА 

 

Хомчак замінить Коваля на посаді першого 

заступника секретаря РНБО 

Звільнений з посади головнокомандувача 

Збройних сил України Руслан Хомчак буде 

призначений першим заступником секретаря 

РНБО замість Михайла Коваля.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287700-agile-spirit-ukrainski-ta-gruzinski-morpihi-kontratakuvali-na-bronovikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287700-agile-spirit-ukrainski-ta-gruzinski-morpihi-kontratakuvali-na-bronovikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287491-vakcinacia-v-ukraini-zafiksuvali-mens-ak-1-serjoznih-pobicnih-avis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287491-vakcinacia-v-ukraini-zafiksuvali-mens-ak-1-serjoznih-pobicnih-avis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287292-v-ukraini-za-dobu-zrobili-ponad-126-tisac-seplen-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287292-v-ukraini-za-dobu-zrobili-ponad-126-tisac-seplen-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287743-homcak-zaminit-kovala-na-posadi-persogo-zastupnika-sekretara-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287743-homcak-zaminit-kovala-na-posadi-persogo-zastupnika-sekretara-rnbo.html


 

Родичам загиблих у Скнилівській трагедії 

виплатили допомогу 

Родичам загиблих в 2002 році в авіакатастрофі 

на Скнилові виплатили матеріальну допомогу, 

на що з Львівського міського бюджету 

направили 112 тисяч гривень.

 

Рейтинг довіри до Зеленського становить 

45% 

Президенту Володимиру Зеленському 

довіряють 45% українців, а Прем’єр-міністру 

Денису Шмигалю — 16%.

 

Заступник генпрокурора Мамедов подав у 

відставку 

Заступник генерального прокурора України 

Гюндуз Мамедов подав заяву про відставку.

 

75% українців переконані, що 

спадкоємицею Київської Русі є Україна 

Сімдесят п'ять відсотків українців вважають 

Україну спадкоємицею Київської Русі.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3287505-rodicam-zagiblih-u-sknilivskij-tragedii-viplatili-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3287505-rodicam-zagiblih-u-sknilivskij-tragedii-viplatili-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287495-rejting-doviri-do-zelenskogo-stanovit-45.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287495-rejting-doviri-do-zelenskogo-stanovit-45.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287598-zastupnik-genprokurora-mamedov-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287598-zastupnik-genprokurora-mamedov-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287579-75-ukrainciv-perekonani-so-spadkoemiceu-kiivskoi-rusi-e-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287579-75-ukrainciv-perekonani-so-spadkoemiceu-kiivskoi-rusi-e-ukraina.html


ЕКОНОМІКА

 

Україна завершила додаткове розміщення 

облігацій на $500 мільйонів 

Україна завершила додаткове розміщення 

єврооблігацій на 500 млн доларів США з 

відсотковою ставкою 6,876% та погашенням у 

2029 році.

 

Бізнесу у липні відшкодують понад ₴11 

мільярдів ПДВ 

Державна податкова служба України у липні 

відшкодує бізнесу майже 11,2 млрд грн ПДВ, 

що на 2 млрд грн більше, ніж у липні минулого 

року.

 

Енергоатом отримав за пів року ₴1,1 

мільярда чистого прибутку 

За перше півріччя 2021 року чистий прибуток 

національної атомної енергогенеруючої 

компанії «Енергоатом» становить 1,1 млрд грн.

 

Укрзалізниця за І півріччя сплатила майже 

₴13,4 мільярда податків 

АТ "Укрзалізниця" за січень-червень 2021 року 

відрахувало 13,4 млрд грн податків та зборів, 

що на 12% більше, ніж за відповідний період 

минулого року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287622-ukraina-zaversila-dodatkove-rozmisenna-obligacij-na-500-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287622-ukraina-zaversila-dodatkove-rozmisenna-obligacij-na-500-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287680-biznesu-u-lipni-vidskoduut-ponad-11-milardiv-pdv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287680-biznesu-u-lipni-vidskoduut-ponad-11-milardiv-pdv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287705-energoatom-otrimav-za-piv-roku-11-milarda-cistogo-pributku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287705-energoatom-otrimav-za-piv-roku-11-milarda-cistogo-pributku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287583-ukrzaliznica-za-i-pivricca-splatila-majze-134-milarda-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287583-ukrzaliznica-za-i-pivricca-splatila-majze-134-milarda-podatkiv.html


 

Мінагро пропонує наскрізне зниження ПДВ 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України пропонує при 

оподаткуванні операцій з постачання 

сільськогосподарської продукції знизити 

ставку податку на додану вартість.

 

Частину «Дніпровського металургійного 

комбінату» продали за понад ₴9 мільярдів 

Частину «Дніпровського металургійного 

комбінату» продали за 9,17 млрд грн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В українського політв’язня Бекірова у 

колонії РФ стався мікроінсульт 

Український політв’язень Інвер Бекіров, який 

шостий рік перебуває в незаконному 

ув’язненні в Російській Федерації, переніс 

мікроінсульт.

 

Від указу Путіна про землю в окупованому 

Криму постраждали громадяни 55 країн 

Від указу російського президента Путіна, 

згідно з яким іноземці позбавляються права 

власності на земельні ділянки в тимчасово 

окупованому Криму, постраждали громадяни 

55 країн.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287473-minagro-proponue-naskrizne-znizenna-pdv.html
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Правозахисники розповіли про оборудки 

окупантів із землею у Криму 

Українські правозахисники ідентифікували в 

Криму і Севастополі майже 4 тисячі осіб, у 

яких окупаційна влада незаконно вилучила 

земельні ділянки та нерухомість.

 

Денісова вимагає від Москалькової 

з’ясувати, де утримують політв’язня 

Приходька 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова звертається до своєї колеги 

в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити 

заходів для підтвердження місцеперебування 

українського політв’язня Олега Приходька.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Справа Шеремета: суд залишив Антоненка 

під домашнім арештом 

Шевченківський районний суд міста Києва 

залишив без задоволення клопотання захисту 

обвинуваченого у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка 

про зміну йому запобіжного заходу.

 

ДФС викрила службових осіб Укрзалізниці 

на розкраданні 33 мільйонів 

В ході досудового розслідування 

кримінального провадження податкова міліція 

ГУ ДФС у м. Києві викрила співробітників 

філії «Південно – Західної залізниці» АТ 

«Укрзалізниця» у зловживанні службовим 

становищем та розтраті коштів на суму в 

розмірі майже 33 млн грн.
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«Дитина під ключ» за $60 тисяч - СБУ 

викрила схему продажу немовлят за кордон 

Служба безпеки України у Харківській області 

викрила міжрегіональну групу зловмисників на 

чолі зі столичними репродуктологами, яка 

налагодила схему продажу іноземцям 

немовлят начебто у межах програми 

сурогатного материнства.

 

На кордоні з Росією затримали «злодія у 

законі» з санкційного списку РНБО 

Правоохоронці затримали у Харківській 

області “злодія в законі” на прізвисько “Леван 

Гальський” та “кримінального авторитета” під 

час спроби незаконного перетину кордону.

 

ДБР перекрило на Київській митниці канал 

контрабанди на десятки мільйонів 

Співробітники ДБР спільно з департаментом 

протидії контрабанді Митної служби 

ліквідували потужний канал контрабанди 

товарів широкого вжитку і підакцизних товарів 

через столичні аеропорти на десятки мільйонів 

гривень.

 

Поліція знайшла вандала, який пошкодив 

клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні 

Поліцейські встановили чоловіка, який вночі 

пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної 

Сотні у Києві.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Nord Stream 2, Конгрес США та політичні 

ризики для Байдена 

Рішення адміністрації Байдена дивують і 

віддаляють його політику від консолідованої 

позиції Конгресу

 

Поствакцинальний імунітет до COVID-19: 

захист не 100%, але від тяжких форм – 

майже 

Майбутнє пандемії визначиться у найближчі 

місяці, але вже зараз учені бачать привід для 

оптимізму – тривалий імунітет до ковіду

 

Що ви не знали про кавуни та про ціни на 

них ІНФОГРАФІКА 

Як перевірити кавун на нітрати та чи треба їсти 

кавунове насіння

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Перша українка піднялася на 

найнебезпечнішу гору в світі – К2 

Ірина Галай розвінчала міф, що на К2 можуть 

піднятися тільки профі.
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Київський Центр гендерної рівності: до 20% 

звернень щодо домашнього насильства – від 

чоловіків 

До Київського міського Центру гендерної 

рівності, запобігання та протидії насильству 

15-20% звернень про домашнє насильство 

надійшли від чоловіків.

 

 

Надання Томосу про автокефалію ПЦУ 

підтримують 45% українців 

Сорок п'ять відсотків українців підтримують 

надання Томосу про автокефалію 

Православній церкві України, 31% байдуже і 

лише 19% не підтримують.

 

У Пирогові підписали меморандум щодо 

збереження та розвитку музею 

Міністерство культури та інформаційної 

політики, холдинг МХП та Національний 

музей народної архітектури та побуту України 

27 липня підписали меморандум про 

співпрацю.

 

Без шансону: водіям київських маршруток 

заборонили «крутити» музику 

Київська міська державна адміністрація 

розробила новий договір “Про організацію 

перевезень пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування”, який 

уже переданий на підписання перевізникам – 

переможцям конкурсу на перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування.
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