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ТОП 

 

Україна направить в Туреччину пожежний 

літак 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

Україна надасть Туреччині усю необхідну 

допомогу у зв’язку з масштабними пожежами.

 

Допомога Україні і санкції проти Nord 

Stream 2: Палата представників США 

схвалила законопроєкт 

Нижня палата Конгресу США схвалила 

фінансовий законопроєкт, який містить 

поправку із обов’язковим запровадженням 

санкцій проти російського газопроводу Nord 

Stream 2.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3289262-ukraina-nadast-tureccini-dopomogu-u-zvazku-z-masstabnimi-pozezami-zelenskij.html
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Ефективність Moderna і захист від штаму 

Delta – що відомо про вакцину 

Вакцина Moderna на 96% запобігає 

госпіталізації та смерті від штаму “Дельта” 

після однієї дози.

 

Зеленський позбавив стипендій трьох 

олімпійців, яких впіймали на допінгу 

Трьох спортсменів, які були призерами 

Олімпійських ігор, а пізніше впіймані на 

допінгу, президент України Володимир 

Зеленський позбавив державної стипендії.

 

Штурм Капітолія: комітет допитував 

поліцейських і втирав сльози 

Перше засідання Спеціального комітету 

Палати представників США було емоційним й 

ефектним

 

На Великому адронному коллайдері 

відкрили нову форму матерії 

Вчені за допомогою Великого адронного 

коллайдера відкрили нову частинку - 

екзотичний тетракварк.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289227-efektivnist-moderna-i-zahist-vid-stamu-delta-so-vidomo-pro-vakcinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289227-efektivnist-moderna-i-zahist-vid-stamu-delta-so-vidomo-pro-vakcinu.html
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СВІТ 

 

Вашингтон готує санкції проти Ірану через 

керовані ракети та бойові дрони - WSJ 

Офіційний Вашингтон розробляє санкції проти 

Ірану, щоб обмежити розробку та виробництво 

в країні бойових безпілотників, а також 

керованих ракет, які, за оцінками західних 

розвідок, несуть більшу загрозу, ніж іранська 

ядерна програма.

 

Колишньому архієпископові Вашингтона 

висунули звинувачення в сексуальному 

насиллі 

У США колишньому кардиналові Теодору 

Маккарріку висунуто обвинувачення в 

сексуальному насиллі.

 

Аномальна погода: у Бразилії - снігопади і 

найнижча температура за 65 років 

У Бразилії хвиля холодного повітря принесла 

незвичні для регіону снігопади до кількох 

районів найпівденнішого штату Ріу-Гранді-ду-

Сул.

 

Байден запровадив суворі антиковідні 

заходи в усіх федеральних установах США 

Президент США Джо Байден видав 

розпорядження про обов’язкову вакцинацію 

всіх федеральних службовців США, а також 

введення маскового режиму в державних 

установах по всій країні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3289206-vasington-gotue-sankcii-proti-iranu-cerez-kerovani-raketi-ta-bojovi-droni-wsj.html
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У Гватемалі спалахнули протести: тисячі 

людей вимагають відставки президента 

Тисячі людей у Гватемалі вийшли на вулиці 

сьогодні закликаючи до відставки президента 

країни Алехандро Джамматтея та генерального 

прокурора.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Естонія готова визнавати українські 

COVID-сертифікати та свідоцтва про 

вакцинацію 

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко провів 

зустріч із послом Естонії в Україні Каімо 

Кууску, заступником глави дипмісії Марґусом 

Сярґлеппу та, керівницею департаменту 

охорони здоров’я Міністерства соціальних 

справ Естонії Хелі Лаарманн.

 

Пожежі у Туреччині: МЗС готується 

повертати громадян України, якщо ситуація 

погіршиться 

Міністерство закордонних справ проробляє 

сценарії повернення громадян України додому 

на випадок погіршення ситуації з пожежами у 

Туреччині.

 

Організації українців і поляків США 

закликали ввести широкі санкції проти 

Nord Stream 2 

Український конгресовий комітет Америки 

(УККА), а також Американсько-Польський 

конгрес (PAC), які об’єднують українську й 

польську громади в США закликали уряд 

Байдена запровадити санкції не лише проти 

Nord Stream 2, але і всіх компаній-підрядників 

проєтку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3289242-u-gvatemali-spalahnuli-protesti-tisaci-ludej-vimagaut-vidstavki-prezidenta.html
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УКРАЇНА 

 

В Україні цьогоріч виявили 130 фактів 

торгівлі людьми 

В Україні, відповідно до інформації поліції, за 

перше півріччя цього року вже виявлено 130 

фактів торгівлі людьми.

 

Суд залишив без змін виправдувальний 

вирок ексберкутівцю у справі про 

катування майданівців 

Київський апеляційний суд залишив чинним 

виправдувальний вирок ексберкутівцю Андрію 

Хандрикіну у справі про катування 

протестувальників на колонаді центрального 

входу до стадіону «Динамо» у січні 2014 року.

 

Wizz Air Hungary почала літати над Чорним 

морем під відповідальністю України 

Авіакомпанія Wizz Air Hungary почала 

виконувати польоти в Сімферопольському 

районі польотної інформації (РПІ) над 

відкритими водами Чорного моря під 

відповідальністю України.

 

Уряд створив міжвідомчу групу з розробки 

програми «Здорова Україна» 

Кабінет міністрів утворив робочу групу з 

розроблення та виконання програми "Здорова 

Україна".

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289266-v-ukraini-cogoric-viavili-130-faktiv-torgivli-ludmi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289254-wizz-air-hungary-pocala-litati-nad-cornim-morem-pid-vidpovidalnistu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289268-urad-stvoriv-mizvidomcu-grupu-z-rozrobki-programi-zdorova-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289268-urad-stvoriv-mizvidomcu-grupu-z-rozrobki-programi-zdorova-ukraina.html


 

Нацбанк послабив курс гривні до 26,89 

Національний банк України на п’ятницю, 30 

липня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 2 копійки – до 26,8867 грн за долар.

 

В Україні виявили 962 нові випадки 

COVID-19 

В Україні за минулу добу, 29 липня, виявили 

962 нові випадки коронавірусу.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби дев'ять разів 

зривали «тишу» на сході України 

Протягом минулої доби, 29 липня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано 9 порушень режиму припинення 

вогню.  

 

 

Бойовику, який з ножем напав на 

військового ЗСУ, «світить» довічне 

Бойовику - заступнику командира взводу НЗФ 

РФ, який з ножем напав на 

військовослужбовця ЗСУ, загрожує довічне 

ув’язнення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289309-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2689.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289309-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2689.html
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СУСПІЛЬСТВО 

 

30 липня: народний календар і астровісник 

Чому вважали, що сьогоднішні грози особливо 

небезпечні, і чого в цей день слід остерігатися

 

Скарлетт Йоганссон подала до суду на 

Disney за стрімінг фільму «Чорна вдова» 

Актриса Скарлетт Йоганссон подала позов до 

суду на компанію Disney за одночасну 

прем'єру фільму «Чорна вдова» в кінотеатрах і 

стрімінговому сервісі.

 

Пандемія сприяла поширенню параної – 

Єльський університет 

Пандемія COVID-19 вплинула на поширення 

параної та інших психічних відхилень

 

30 липня. Пам'ятні дати 

Сьогодні, за рішенням ООН, відзначаються 

Міжнародний день дружби та Всесвітній день 

боротьби з торгівлею людьми
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