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ТОП 

 

Світоліна вийшла до півфіналу тенісного 

турніру Олімпіади-2020 

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна 

пробилася до півфіналу тенісного турніру 

Олімпійських ігор в Токіо (Японія).

 

Байден каже, що Росія вже намагається 

вплинути на майбутні вибори в США 

Росія вже намагається втручатися в хід 

проміжних американських виборів у Конгрес.

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3287891-svitolina-vijsla-do-pivfinalu-tenisnogo-turniru-olimpiadi2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3287891-svitolina-vijsla-do-pivfinalu-tenisnogo-turniru-olimpiadi2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287884-bajden-kaze-so-rosia-vze-namagaetsa-vplinuti-na-majbutni-vibori-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287884-bajden-kaze-so-rosia-vze-namagaetsa-vplinuti-na-majbutni-vibori-v-ssa.html


 

Тристороння контактна група до кінця 

серпня пішла на канікули 

Тристороння контактна група (ТКГ) 

повернеться до повноцінної роботи в кінці 

серпня.

 

Україна сьогодні відзначає День Хрещення 

Київської Русі 

Православні українці 28 липня святкують День 

Хрещення Київської Русі-України.

 

Експерт пояснив, чому вибори на 

окупованих територіях за «формулою 

Штайнмаєра» неприпустимі 

Вибори на тимчасово окупованих територіях 

сходу України не можна проводити за 

"формулою Штайнмаєра", яка передбачає 

неприпустимі для України умови проведення 

голосування.

 

Світлана Тихановська, лідерка білоруської 

опозиції ІНТЕРВ’Ю 

Європа і США не стоятимуть мовчки, 

спостерігаючи, як убивають білорусів

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287838-tristoronna-kontaktna-grupa-do-kinca-serpna-pisla-na-kanikuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287838-tristoronna-kontaktna-grupa-do-kinca-serpna-pisla-na-kanikuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287906-ukraina-sogodni-vidznacae-den-hresenna-kiivskoi-rusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287906-ukraina-sogodni-vidznacae-den-hresenna-kiivskoi-rusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287822-ekspert-poasniv-comu-vibori-na-okupovanih-teritoriah-za-formulou-stajnmaera-nepripustimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287822-ekspert-poasniv-comu-vibori-na-okupovanih-teritoriah-za-formulou-stajnmaera-nepripustimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287822-ekspert-poasniv-comu-vibori-na-okupovanih-teritoriah-za-formulou-stajnmaera-nepripustimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287822-ekspert-poasniv-comu-vibori-na-okupovanih-teritoriah-za-formulou-stajnmaera-nepripustimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287360-svitlana-tihanovska-liderka-biloruskoi-opozicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287360-svitlana-tihanovska-liderka-biloruskoi-opozicii.html


 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

наближається до 196 мільйонів 

У світі станом на ранок 28 липня зафіксували 

195 991 320 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Правозахисники нарахували майже 600 

політв'язнів у Білорусі 

Станом на 27 липня в Білорусі визнано 

політичними в'язнями 586 осіб.

 

Комітет Конгресу США з розслідування 

подій 6 січня заслухав перших свідків 

Четверо офіцерів столичної поліції, а також 

поліції Капітолію, які охороняли будівлю від 

натовпу прихильників Дональда Трампа 6 

січня, стали першими свідками, яких заслухав 

у вівторок Комітет Конгресу США з 

розслідування штурму.

 

Штати не рекомендують своїм громадянам 

подорожувати до Португалії та Іспанії 

У США Центри з контролю та профілактики 

захворювань (CDC) та Держдепартамент 

застерегли громадян від поїздок до Іспанії, 

Португалії, Кіпру та Киргизстану через 

збільшення випадків захворювання на COVID-

19 у цих країнах.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287897-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-nablizaetsa-do-196-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287897-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-nablizaetsa-do-196-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287836-pravozahisniki-narahuvali-majze-600-politvazniv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287836-pravozahisniki-narahuvali-majze-600-politvazniv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287846-komitet-kongresu-ssa-z-rozsliduvanna-podij-6-sicna-zasluhav-persih-svidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287846-komitet-kongresu-ssa-z-rozsliduvanna-podij-6-sicna-zasluhav-persih-svidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3287824-stati-ne-rekomenduut-svoim-gromadanam-podorozuvati-do-portugalii-ta-ispanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3287824-stati-ne-rekomenduut-svoim-gromadanam-podorozuvati-do-portugalii-ta-ispanii.html


 

Британія відкинула запропоновані ЄС 

компроміси щодо Північної Ірландії 

Офіційний Лондон відмовився прийняти 

пропозиції Брюсселя щодо спрощення руху 

медичних товарів і тварин між Північною 

Ірландією та рештою Британії, вимагаючи 

натомість масштабного перегляду угоди про 

Brexit в частині про Північну Ірландію.

 

Штати нанесли більше десятка авіаударів 

по талібах в Афганістані 

Американські військові впродовж тижня 

здійснили більше десятка авіаударів на 

підтримку афганських урядових сил, які 

протистоять угрупованням Талібану.

 

В Ефіопії бойовики вбили сотні мирних 

мешканців 

В Ефіопії, у регіоні Сомалі під час нападу 

бойовиків загинули сотні мирних мешканців.

 

УКРАЇНА  І СВІТ

 

Польща у першому півріччі не пустила 

понад 10 тисяч українців 

Польські прикордонники у першому півріччі 

цього року відмовили у в’їзді до країни 10 тис. 

368 громадянам України, що майже на 40% 

менше, ніж в аналогічний період минулого 

року (17 тис. 109 осіб).

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287850-britania-vidkinula-zaproponovani-es-kompromisi-sodo-pivnicnoi-irlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287850-britania-vidkinula-zaproponovani-es-kompromisi-sodo-pivnicnoi-irlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287865-stati-nanesli-bilse-desatka-aviaudariv-po-talibah-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287865-stati-nanesli-bilse-desatka-aviaudariv-po-talibah-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287856-v-efiopii-bojoviki-vbili-sotni-mirnih-meskanciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3287856-v-efiopii-bojoviki-vbili-sotni-mirnih-meskanciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287840-polsa-u-persomu-pivricci-ne-pustila-do-sebe-ponad-10-tisac-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287840-polsa-u-persomu-pivricci-ne-pustila-do-sebe-ponad-10-tisac-ukrainciv.html


УКРАЇНА 

 

Хомчак відзвітував про свою роботу в ЗСУ 

Руслан Хомчак заявив, що ще у 2019 році 

визначив пріоритетні завдання для себе та 

ЗСУ, основні з них, за його словами, вдалося 

виконати.

 

Російський суд продовжив арешт 

кримськотатарському активісту Зіядінову 

до 3 листопада 

Російський суд продовжив до 3 листопада 

термін тримання під вартою 

кримськотатарському активісту Емілю 

Зіядінову.

 

У Києві судитимуть посередника, який 

вимагав $70 тисяч за посаду в Укрзалізниці 

У Києві судитимуть посередника, який вимагав 

70 тис. доларів за посаду в ПАТ 

«Укрзалізниця».

 

Президент увів Литвиненка до складу РНБО 

Президент Володимир Зеленський увів голову 

Служби зовнішньої розвідки України 

Олександра Литвиненка до складу Ради 

національної безпеки і оборони.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287858-homcak-vidzvituvav-pro-svou-robotu-v-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287858-homcak-vidzvituvav-pro-svou-robotu-v-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3287801-rosijskij-sud-prodovziv-arest-krimskotatarskomu-aktivistu-ziadinovu-do-3-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3287801-rosijskij-sud-prodovziv-arest-krimskotatarskomu-aktivistu-ziadinovu-do-3-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3287801-rosijskij-sud-prodovziv-arest-krimskotatarskomu-aktivistu-ziadinovu-do-3-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3287801-rosijskij-sud-prodovziv-arest-krimskotatarskomu-aktivistu-ziadinovu-do-3-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287873-u-kievi-suditimut-poserednika-akij-vimagav-70-tisac-za-posadu-v-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287873-u-kievi-suditimut-poserednika-akij-vimagav-70-tisac-za-posadu-v-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287804-prezident-uviv-litvinenka-do-skladu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3287804-prezident-uviv-litvinenka-do-skladu-rnbo.html


 

Зеленський: Держава забезпечить допомогу 

для дітей з малозабезпечених багатодітних 

родин 

Президент Володимир Зеленський заявляє, що 

держава забезпечить виплату для кожної 

дитини з малозабезпечених багатодітних 

родин, яка її потребує.

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,91 

Національний банк України на середу, 28 

липня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 7 копійок – до 26,906 грн за долар.

 

За добу в Україні - 717 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу виявили 717 нових 

випадків коронавірусної хвороби.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Місія ОБСЄ зафіксувала майже 400 

порушень перемир’я на Донеччині 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 

доби 394 порушення режиму припинення 

вогню у Донецькій області, на Луганщині 

зберігалася тиша.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287818-zelenskij-derzava-zabezpecit-dopomogu-dla-ditej-z-malozabezpecenih-bagatoditnih-rodin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287818-zelenskij-derzava-zabezpecit-dopomogu-dla-ditej-z-malozabezpecenih-bagatoditnih-rodin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287818-zelenskij-derzava-zabezpecit-dopomogu-dla-ditej-z-malozabezpecenih-bagatoditnih-rodin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287818-zelenskij-derzava-zabezpecit-dopomogu-dla-ditej-z-malozabezpecenih-bagatoditnih-rodin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287904-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2691.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3287904-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2691.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287908-za-dobu-v-ukraini-717-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287908-za-dobu-v-ukraini-717-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287863-misia-obse-zafiksuvala-majze-400-porusen-peremira-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3287863-misia-obse-zafiksuvala-majze-400-porusen-peremira-na-doneccini.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

28 липня: народний календар і астровісник 

Чому корисно цього дня прогулятися на 

сонечку і як справлятися з труднощами

 

Люксембург відкриває кордони для 

українців 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

повідомив, що Люксембург відкриває кордони 

для українців.

 

ВООЗ закликає посилити законодавство 

щодо регулювання обігу електронних 

сигарет 

ВООЗ закликає посилити законодавство щодо 

обігу електронних сигарет та нагадує про їхню 

небезпеку.

 

28 липня. Пам'ятні дати 

Події дня та хто цей день народилися 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3287777-28-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3287777-28-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3287814-luksemburg-vidkrivae-kordoni-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3287814-luksemburg-vidkrivae-kordoni-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287879-vooz-zaklikae-posiliti-zakonodavstvo-sodo-reguluvanna-obigu-elektronnih-sigaret.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287879-vooz-zaklikae-posiliti-zakonodavstvo-sodo-reguluvanna-obigu-elektronnih-sigaret.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287879-vooz-zaklikae-posiliti-zakonodavstvo-sodo-reguluvanna-obigu-elektronnih-sigaret.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287879-vooz-zaklikae-posiliti-zakonodavstvo-sodo-reguluvanna-obigu-elektronnih-sigaret.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287677-28-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3287677-28-lipna-pamatni-dati.html

