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ТОП
За часи війни на Донбасі загинули 80
спецпризначенців – Зеленський
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій
(ССО) за роки російської агресії на сході
України виконали близько 10 тисяч бойових
спеціальних задач, понад 600 воїнів були
удостоєні державних нагород, а 7
спецпризначенців - звання "Герой України".

У ЄС засудили видачу російських паспортів
на сході України
У Євросоюзі занепокоєні рішенням Москви
залучити жителів ОРДЛО до голосування на
виборах в Держдуму РФ, що порушує
суверенітет України та суперечить цілям
Мінських домовленостей.

Єрмака обрали головою президії Конгресу
місцевих та регіональних влад
Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака
обрано головою президії Конгресу місцевих та
регіональних влад при главі держави.

Чому з’являються тромби при COVID –
науковці назвали причину
Молекулярні біологи з’ясували, що тромби в
судинах пацієнтів з найважчими формами
COVID-19 можуть утворюватися через
«помилки» при збірці антитіл, які атакують
білки оболонки коронавірусу.

В Україні посилили покарання за домашнє
насильство – Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав
закон щодо посилення відповідальності за
домашнє насильство та насильство за ознакою
статі.

Маршрутки в Києві: нові правила і нові
автобуси
Усім перевізникам доведеться добровільно
підписати додаткові умови, де формальні
пункти попередніх договорів замінені на
реальні

Активізація на гральному ринку: до 10
іноземних операторів подали заявки на
роботу в Україні
Близько 10 іноземних операторів грального
ринку подали заявки на роботу в Україні.

В Україні День молоді перенесли на 12
серпня
Президент Володимир Зеленський установив в
Україні День молоді, який відзначатимуть
щороку 12 серпня в Міжнародний день молоді.

Авіакатастрофа на Прикарпатті: загиблим
туристам-іноземцям було по 20 років
У авіакатастрофі біля Коломиї разом з 60річним пілотом загинули двоє громадян США
та один – Великої Британії. Іноземці, яким
було по 20 років, замовили екскурсійний політ.

УКРАЇНА І СВІТ
Депутати ВР переконували конгресменів
США у необхідності заблокувати Nord
Stream 2
Група українських парламентаріїв, яка
відвідала Вашингтон, переконувала
конгресменів США у необхідності заблокувати
запуск газопроводу «Північний потік-2».

Штати в ОБСЄ вказали на протиріччя в
словах і діях Росії щодо «тиші» на сході
України
Для мирного врегулювання розпочатого Росію
конфлікту в Україні Кремль має виконати взяті
на себе зобов’язання та припинити збройну
агресію.

Україна і Лівія поновлюють роботу
міжурядової комісії після 11 років перерви
Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба домовився з главою уряду Держави
Лівія Абдульхамідом Дбейбою найближчим
часом відновити роботу Міжурядової
українсько-лівійської двосторонньої комісії з
питань співробітництва після 11 років перерви.

У Фінляндії розпочали проєкт безкоштовної
допомоги українцям
Спілка «Українці Фінляндії» запустила проєкт
Asiallinen apuri для надання безкоштовних
послуг і консультацій українцям, які
перебувають у Фінляндії або збираються
приїхати.

Туреччина надасть Україні 6 тисяч
додаткових дозволів на вантажні
автоперевезення
Туреччина надасть Україні 6 тис. додаткових
дозволів на вантажні автоперевезення

У Трускавці відкриють Карпатський офіс
українсько-польської співпраці
У Трускавці у середу, 4 серпня, стартує робота
Карпатського офісу українсько-польської
співпраці (Karpackie Biuro Współpracy
Ukraińsko-Polskiej).

КОРОНАВІРУС
COVID-сертифікат може стати
«перепусткою» у разі локдауну в Україні –
МОЗ
Україна, найімовірніше, буде використовувати
внутрішній цифровий сертифікат у вигляді QRкоду для спрощеного доступу вакцинованих
українців до певних послуг у разі локдауну.

У МОЗ нагадали, що штам Delta знижує
ефективність вакцин
За даними ВООЗ, Дельта-штам коронавірусу
знижує ефективність вакцин у середньому на
10%.

Україна може робити COVID-вакцинацію з
трьох доз, якщо буде необхідність - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я розглядає
можливість закупівлі ковід-вакцини на 20222023 роки, а також проведення третього,
бустерного, щеплення проти COVID-19, якщо
таку необхідність покажуть клінічні
дослідження.

Delta в Україні - у МОЗ розповіли про
поширення штаму
За попередніми даними, майже кожен із 17
хворих на Дельта-штам коронавірусу виїжджав
за кордон

В Україні за добу зробили понад 143 тисячі
щеплень від коронавірусу
В Україні за минулу добу, 28 липня,
вакцинували від коронавірусу 143 534 людини.

УКРАЇНА
Засідання РНБО відбудеться на Донеччині –
Данілов сказав, що розглянуть
Засідання Ради національної безпеки і оборони
відбудеться 30 липня на території Донецької
області.

Зеленський нагородив 26 спецпризначенців
орденами й медалями
Президент Володимир Зеленський відзначив
26 військовослужбовців державними
нагородами.

В Україні почалося громадське обговорення
стратегії розвитку кримськотатарської
мови
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України розпочало
громадське обговорення проєкту стратегії
розвитку кримськотатарської мови.

З'їзд «Голосу»: сімох членів партії
виключили, Рудик залишається на посаді
голови
Делегати з’їзду політичної партії "Голос"
підтримали виключення з партії семи членів
парламентської фракції, які у четвер, 29 липня,
написали заяви про вихід.

У Києві показали нові автобуси з чемними
водіями та комфортною температурою
У Києві презентували маршрутні автобуси
нового зразка від перевізників, які перемогли у
конкурсі на перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального
користування.

Шмигаль вимагає реалізувати Меморандум
з місцевою владою до початку
опалювального сезону
Меморандум з місцевою владою щодо
врегулювання проблем у постачанні теплової
енергії та гарячої води критично важливо
реалізувати до початку опалювального сезону.

Президент підписав закон про житло для
осіб з інвалідністю
Президент Володимир Зеленський підписав
закон про порядок забезпечення осіб з
інвалідністю пристосованим до їх потреб
житлом.

Поліції додали ще одну функцію - берегтиме
дороги від фур-важковаговиків
Національній поліції буде передано функції
контролю за дотриманням автоперевізниками
вимог законодавства та норм на
автомобільному транспорті.

ЕКОНОМІКА
Середня зарплата в Україні сягнула
рекордного рівня - Шмигаль
Середня зарплата в Україні склала рекордні
14,3 тис. гривень, але уряд прагне досягти
європейського рівня зарплат в країні.

За місяць в Україні виявили понад 4 тисячі
неформальних працівників - Мінекономіки
З моменту початку інспекційної кампанії з
виявлення неформальних трудових відносин
було виявлено 4064 працівників, допущених до
роботи без трудових договорів.

Ціни на тепло для населення можуть зрости
на 15-70% - прогноз
За прогнозом міжгалузевої асоціації
«Укртеплокомуненерго», зростання ціни на
газ, що постачається за угодами між
підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) та
компанією «Нафтогаз Трейдинг», може
призвести до підвищення тарифів на теплову
енергію для населення на 15-70%.

Зеленський підписав закон про відновлення
ставки ПДВ y 20% для деяких видів
сільгосппродукції
Президент Володимир Зеленський підписав
закон про відновлення 20-відсоткової ставки
податку на додану вартість при ввезенні на
територію України окремих видів
сільськогосподарської продукції.

Нафтогаз не має 126 мільйонів на
призначені наперед річні премії членам
правління - Вітренко
Виконати ухвалу наглядової ради про виплату
нарахованих наперед (нібито за результатами
року) багатомільйонних преміальних чотирьом
членам правління НАК “Нафтогаз” неможливо.

Укренерго повернули під управління
Міненерго
Кабінет Міністрів визначив Міністерство
енергетики уповноваженим органом
управління АТ «Магістральні газопроводи
України» та ПАТ «НЕК «Укренерго».

За І півріччя оборот готівки у касах банків
суттєво зріс – НБУ
За січень-червень 2021 року порівняно з
аналогічним періодом минулого року
надходження готівки у каси банків
збільшилося у 1,9 раза; видачі готівки – у 1,5
раза.

Подорожчання залізничних перевезень
збільшить навантаження на бізнес на ₴10
мільярдів - ЕВА
Підвищення тарифів на залізничні перевезення
вантажів призведе до зростання тарифного
навантаження на бізнес на 10,1 млрд грн
кожного року.

ПРАВА ЛЮДИНИ
«Справа» Аметова: обвинувачення визнало
процесуальні помилки
В окупованому Криму в ході засідання в так
званому Судакському міському суді у «справі»
стосовно Ільвера Аметова сторона
обвинувачення визнала процесуальні помилки,
в зв'язку з чим клопотання захисту
кримськотатарського активіста про повернення
справи «прокурору» було зняте.

Денісова просить Лапутіну вирішити
проблему з видачею посвідчень ветеранам
Уповноважена ВР із прав людини Людмила
Денісова закликала міністра у справах
ветеранів Юлію Лапутіну вжити невідкладних
заходів щодо забезпечення прав ветеранів
війни на отримання посвідчень, які
підтверджують їхній статус..

Україна в ОБСЄ: Кількість незаконних
затримань в окупованому Криму зросла
втричі
Протягом першої половини 2021 року кількість
незаконних затримань в тимчасово
окупованому Криму зросла до 156, що втричі
більше за відповідний показник минулого
року.

Засуджений окупантами кримчанин
Приходько перебуває у в'язниці Владимира
Український політв'язень Олег Приходько,
місце перебування якого було невідоме майже
два місяці, перебуває у в'язниці м. Владимира.

Жоден ФСБшник не відповів за тортури в
окупованому Криму - правозахисниця
З моменту окупації Криму Росією жоден
співробітник ФСБ не був притягнутий до
відповідальності за застосування тортур до
затриманих.

ПРАВОПОРЯДОК
Прокуратура повідомила про підозру
«військовому комісару Криму» через
незаконний призов
Правоохоронці за процесуального керівництва
прокуратури АРК та м. Севастополя
повідомили підозру «військовому комісару
Республіки Крим» щодо координації та
організовував проведення незаконних
призовних кампаній кримчан до армії державиокупанта.

Затриманого на хабарі заступника голови
Харківської облради відпустили за майже 5
мільйонів застави
За заступника голови Харківської обласної
ради, підозрюваного в отриманні 1млн 50 тис.
грн хабаря, внесли 4,75 млн грн застави.

Оборудка на п’ять мільярдів: СБУ завадила
незаконній приватизації 45 санаторіїв
За матеріалами кібердепартаменту СБУ
Печерський районний суд м. Києва наклав
арешт на 45 комплексів орієнтовною вартістю
5 млрд грн. Усі вони були незаконно виведені
із державної власності минулого року.

Справу про розкрадання газу на майже ₴730
мільйонів скерували до суду - НАБУ
Справу про розкрадання газу на 729,8
мільйонів гривень скерували до суду.

Керівництво АРМА відсторонили від посад
та відправили під домашній арешт
Тимчасово виконуючого обов’язки голови
Нацагентства України з питань виявлення та
управління активами, одержаними від
корупційних злочинів (АРМА), його
заступника та начальника управління установи
відсторонили від посад та відправили під
домашній арешт.

Суд переніс розгляд апеляції на арешт
ексзаступника міністра оборони
Павловського
Київський апеляційний суд переніс розгляд
клопотання захисту колишнього заступника
міністра оборони Ігоря Павловського щодо
зміни йому запобіжного заходу на 26 серпня.

ЕКСКЛЮЗИВ
Що відомо про нових начальника генштабу
ЗСУ та командувача ООС ІНФОГРАФІКА
28 липня генерал-лейтенанта Олександра
Павлюка призначено командувачем Операції
об'єднаних сил, а генерал-майора Сергія
Шапталу - начальником Генерального штабу
Збройних Сил України

На Толстого – плюнути, але не
проігнорувати
Російські пропагандисти на замовлення
Кремля впали у стан агресивної істерії щодо
України. Через що? Та як нам треба реагувати?

СУСПІЛЬСТВО
Світоліна програла Вондроушовій і зіграє за
«бронзу» тенісного турніру Ігор-2020
Перша «ракетка» України Еліна Світоліна не
змогла пробитися у фінал тенісного турніру
Олімпійських ігор в Токіо (Японія).

Ryanair i SkyUp з серпня відновлять та
запровадять низку авіарейсів зі Львова
Із львівського аеропорту від серпня літатимуть
нові регулярні рейси в Каунас, Венецію та
Даммам, а також Ryanair i SkyUp відновлять
перельоти до Кракова, Будапешта і
Дюссельдорфа.

У Києві відкрили масштабну виставку
сучасної української фотографії
У Мистецькому арсеналі 29 липня відкрилася
виставка «Чутливість. Сучасна українська
фотографія», що репрезентує понад 600 робіт
62 авторів та художніх об’єднань.

Трьох українських легкоатлетів
відсторонили від участі в Олімпіаді
Троє українських легкоатлетів: Михайло
Гаврилюк, Назар Коваленко й Наталія
Пироженко-Чорномаз відсторонені від участі в
Олімпійських іграх в Токіо через недостатню
кількість проведених допінг-проб.

Киянин за біткоїни продавав наркотики та
психотропи
У киянина вилучили наркотиків та психотропів
на понад 4 млн грн, які він приховував у
банках із миючими засобами та відправляв
клієнтам під виглядом побутової хімії.
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