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ТОП 

 

Плавець Михайло Романчук виграв 

«бронзу» Олімпіади-2020 

Українець Михайло Романчук став бронзовим 

призером Олімпійських ігор у Токіо (Японія).

 

Зеленський змінив начальника Генштабу 

ЗСУ, командувачів Десантно-штурмових 

військ та ООС 

Президент Володимир Зеленський ухвалив 

рішення про зміну начальника Генерального 

штабу Збройних сил України, командувача 

Десантно-штурмових військ ЗСУ та 

командувача Операції об'єднаних сил.

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3288550-plavec-mihajlo-romancuk-vigrav-bronzu-olimpiadi2020.html
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Цинічні переслідування: Денісова заявила 

про нові судилища в РФ над кримськими 

татарами 

У Південному окружному військовому суді в 

Ростові-на-Дону 29 липня відбудеться два 

судових засідання у так званій «справі Хізб ут-

Тахрір».

 

У Конгресі США спалахнув конфлікт через 

носіння масок 

Повернення маскового режиму в Палаті 

представників США на тлі спалахів штаму 

Delta в країні спричинило справжній конфлікт 

серед законодавців, коли група республіканців 

демонстративно відмовилась вдягати маски в 

сесійній залі.

 

У світі зафіксували 196,7 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 29 липня зафіксували 

196 707 763 випадки зараження коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Канада надасть притулок афганцям, які 

допомагали боротися із Талібаном 

Канада створила спеціальну імміграційну 

програму для переселення афганців, які 

допомагали канадським військовим боротися із 

Талібаном.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3288496-cinicni-peresliduvanna-denisova-zaavila-pro-novi-sudilisa-v-rf-nad-krimskimi-tatarami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3288496-cinicni-peresliduvanna-denisova-zaavila-pro-novi-sudilisa-v-rf-nad-krimskimi-tatarami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3288496-cinicni-peresliduvanna-denisova-zaavila-pro-novi-sudilisa-v-rf-nad-krimskimi-tatarami.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288576-u-kongresi-ssa-spalahnuv-konflikt-cerez-nosinna-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288576-u-kongresi-ssa-spalahnuv-konflikt-cerez-nosinna-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288584-u-sviti-zafiksuvali-1967-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288584-u-sviti-zafiksuvali-1967-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288568-kanada-nadast-pritulok-afgancam-aki-dopomagali-borotisa-iz-talibanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288568-kanada-nadast-pritulok-afgancam-aki-dopomagali-borotisa-iz-talibanom.html


 

США ввели санкції проти системи в’язниць 

Асада 

Мінфін США оголосив про введення санкцій 

проти системи в’язниць у Сирії, а також 

високопоставлених керівників спецслужб, які 

їх контролюють – за переслідування 

сирійського народу, незгодного з політикою 

режиму Асада.

 

Швидке поширення і ризик повторного 

зараження – у МОЗ назвали особливості 

штаму Delta 

Однією з найважливіших особливостей штаму 

"Дельта" є підвищена швидкість його 

поширення.

 

У Швеції обвинуватили чоловіка у масових 

стратах в Ірані 1988 року 

Прокуратура Швеції висунула обвинувачення 

іранцю у військових злочинах, йдеться про 

масові розстріли в'язнів, котрі сталися в 1988 

році.

 

Уряд і Конгрес США узгодили 

багатомільярдний пакет з розвитку 

інфраструктури 

Білий дім досяг згоди з представниками обох 

партій Конгресу США щодо масштабного 

законопроєкту для виділення $550 мільярдів 

доларів на розвиток інфраструктури країни.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288488-ssa-vveli-sankcii-proti-sistemi-vaznic-asada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288488-ssa-vveli-sankcii-proti-sistemi-vaznic-asada.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288490-svidke-posirenna-i-rizik-povtornogo-zarazenna-u-moz-nazvali-osoblivosti-stamu-delta.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288539-u-svecii-obvinuvatili-colovika-u-masovih-stratah-v-irani-1988-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288562-urad-i-kongres-ssa-uzgodili-bagatomilardnij-paket-z-rozvitku-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288562-urad-i-kongres-ssa-uzgodili-bagatomilardnij-paket-z-rozvitku-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288562-urad-i-kongres-ssa-uzgodili-bagatomilardnij-paket-z-rozvitku-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288562-urad-i-kongres-ssa-uzgodili-bagatomilardnij-paket-z-rozvitku-infrastrukturi.html


 

Google відкриє офіси лише для 

вакцинованих співробітників 

Працівників Google пускатимуть до офісів 

будь-де у світі лише за умов проходження 

повного курсу щеплень від COVID-19.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Глава МВФ назвала розмову із Зеленським 

дуже конструктивною 

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна 

Георгієва позитивно оцінила телефонну 

розмову з Президентом Володимиром 

Зеленським, яка відбулася в середу.

 

З 1 серпня на словацько-українському 

кордоні працюватимуть усі пункти 

пропуску 

Відповідно до інформації, яка надійшла від 

Прикордонної поліції Словацької Республіки, з 

1 серпня в цій країні скасовуються обмеження, 

які стосуються роботи пунктів пропуску.

 

УКРАЇНА 

 

За пів року на держоргани України 

здійснили 1,7 мільйона кібератак, третина – 

з РФ 

За шість місяців поточного року фахівці 

Державної служби спеціального зв'язку 

заблокували 1,7 млн мережевих атак на 

держоргани.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288582-google-vidkrie-ofisi-lise-dla-vakcinovanih-spivrobitnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3288582-google-vidkrie-ofisi-lise-dla-vakcinovanih-spivrobitnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3288506-glava-mvf-nazvala-rozmovu-iz-zelenskim-duze-konstruktivnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3288506-glava-mvf-nazvala-rozmovu-iz-zelenskim-duze-konstruktivnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288527-z-1-serpna-na-slovackoukrainskomu-kordoni-pracuvatimut-usi-punkti-propusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288527-z-1-serpna-na-slovackoukrainskomu-kordoni-pracuvatimut-usi-punkti-propusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288527-z-1-serpna-na-slovackoukrainskomu-kordoni-pracuvatimut-usi-punkti-propusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288527-z-1-serpna-na-slovackoukrainskomu-kordoni-pracuvatimut-usi-punkti-propusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288500-za-piv-roku-na-derzorgani-ukraini-zdijsnili-17-miljona-kiberatak-tretina-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288500-za-piv-roku-na-derzorgani-ukraini-zdijsnili-17-miljona-kiberatak-tretina-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288500-za-piv-roku-na-derzorgani-ukraini-zdijsnili-17-miljona-kiberatak-tretina-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288500-za-piv-roku-na-derzorgani-ukraini-zdijsnili-17-miljona-kiberatak-tretina-z-rf.html


 

Президент призначив заступника голови 

Служби зовнішньої розвідки 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Олега Сінайка заступником голови Служби 

зовнішньої розвідки України.

 

НАЗК перевірить декларацію Медведчука: 

підозрюють, що він живе не за статками 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції розпочало перевірку 40 декларацій 

депутатів і посадовців за результатами 

моніторингу їхнього способу життя, серед яких 

і декларація голови політради «ОПЗЖ» 

Віктора Медведчука.

 

Уряд удосконалив порядок створення 

інклюзивних груп в дитсадках 

Кабінет Міністрів затвердив Порядок 

організації діяльності інклюзивних груп у 

закладах дошкільної освіти.

 

ДБР цьогоріч направило у суд обвинувальні 

акти щодо 365 корупціонерів 

Держбюро розслідувань за перше півріччя 

цього року направило до суду 254 

обвинувальні акти стосовно 365 корупціонерів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3288504-prezident-priznaciv-zastupnika-golovi-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3288504-prezident-priznaciv-zastupnika-golovi-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3288508-nazk-perevirit-deklaraciu-medvedcuka-pidozruut-so-jogo-sposib-ne-vidpovidae-statkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3288508-nazk-perevirit-deklaraciu-medvedcuka-pidozruut-so-jogo-sposib-ne-vidpovidae-statkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288544-urad-udoskonaliv-poradok-stvorenna-inkluzivnih-grup-v-ditsadkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288544-urad-udoskonaliv-poradok-stvorenna-inkluzivnih-grup-v-ditsadkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288549-dbr-cogoric-napravilo-u-sud-obvinuvalni-akti-sodo-365-korupcioneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288549-dbr-cogoric-napravilo-u-sud-obvinuvalni-akti-sodo-365-korupcioneriv.html


 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на четвер, 29 

липня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 4 копійки – до 26,8628 грн за долар. 

 

В Україні - 846 нових випадків коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 28 липня, виявили 

846 нових випадків коронавірусу.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу 13 разів зривали «тишу» у 

зоні ООС 

Упродовж минулої доби, 28 липня, в зоні 

операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 

порушень режиму припинення вогню з боку 

російських окупантів.  

 

Місія ОБСЄ зафіксувала минулої доби 225 

порушень перемир’я 

СММ ОБСЄ упродовж минулої 

доби зафіксувала 149 порушень режиму 

припинення вогню у Донецькій області та 76 

таких порушень на Луганщині.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3288591-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3288591-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288593-v-ukraini-846-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3288593-v-ukraini-846-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3288586-okupanti-za-dobu-13-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3288586-okupanti-za-dobu-13-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3288540-misia-obse-zafiksuvala-minuloi-dobi-225-porusen-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3288540-misia-obse-zafiksuvala-minuloi-dobi-225-porusen-peremira.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

29 липня: народний календар і астровісник 

Чому сьогодні не можна було збирати гриби та 

ягоди, і які справи краще відкласти на інший 

день

 

Прокуратура Барселони стверджує, що 

Шакіра заборгувала Іспанії €14,5 мільйона 

податків 

Прокуратура Барселони завершила трирічне 

розслідування щодо співачки Шакіри, яку 

підозрювали в несплаті податків.

 

Компанію Blizzard охопили протести через 

сексуальні домагання та дискримінацію 

Співробітники всесвітньовідомої в індустрії 

відеоігор компанії Activision Blizzard 

влаштували страйк із вимогами поліпшення 

умов праці, особливо для жінок, а також із 

засудженням широких сексуальних домагань 

та дискримінації.

 

29 липня. Пам'ятні дати 

Сьогодні в Україні відзначається День Сил 

спеціальних операцій Збройних Сил України
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