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ТОП 

 

В Україні вперше за роки Незалежності 

затвердили стратегію зовнішньої політики 

Рада національної безпеки і оборони схвалила 

Стратегію зовнішньополітичної діяльності.

 

Зеленський призначив главу місії при 

НАТО 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Наталію Галібаренко главою Місії України при 

НАТО.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3289792-rnbo-pidtrimala-strategiu-zovnisnopoliticnoi-dialnosti-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3289792-rnbo-pidtrimala-strategiu-zovnisnopoliticnoi-dialnosti-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3289459-zelenskij-priznaciv-glavu-misii-pri-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3289459-zelenskij-priznaciv-glavu-misii-pri-nato.html


 

Чауса затримали в Україні - НАБУ просить 

силовиків повернути їм утікача 

Правоохоронці, які затримали підозрюваного 

екссуддю Дніпровського районного суду 

Києва, на зв'язок із детективами Національного 

антикорупційного бюро України не виходили.

 

Зеленський наказав привести у бойову 

відповідність кордони України 

Президент Володимир Зеленський поставив 

завдання привести в бойову відповідність 

кордони України.

 

У Збройних силах України призначили 

першу жінку-командувача 

Міністр оборони Андрій Таран підписав наказ 

про призначення полковника медичної служби, 

головного інспектора Головної інспекції 

Міністерства оборони Тетяни Остащенко на 

посаду командувача Медичних сил ЗСУ.

 

Суд залишив Медведчука під домашнім 

арештом 

Київський апеляційний суд розглянув 

апеляційну скаргу захисту народного депутата 

від "Опозиційної платформи - За життя" 

(ОПЗЖ) Віктора Медведчука на обраний йому 

запобіжний захід у вигляді цілодобового 

домашнього арешту і не задовольнив її.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289709-causa-zatrimali-v-ukraini-nabu-prosit-silovikiv-povernuti-im-utikaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289709-causa-zatrimali-v-ukraini-nabu-prosit-silovikiv-povernuti-im-utikaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3289798-zelenskij-nakazav-privesti-u-bojovu-vidpovidnist-kordoni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3289798-zelenskij-nakazav-privesti-u-bojovu-vidpovidnist-kordoni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3289732-u-zbrojnih-silah-ukraini-priznacili-persu-zinkukomanduvaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3289732-u-zbrojnih-silah-ukraini-priznacili-persu-zinkukomanduvaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3289671-sud-zalisiv-medvedcuka-pid-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3289671-sud-zalisiv-medvedcuka-pid-domasnim-arestom.html


 

В Україні з 5 серпня діятимуть нові правила 

перетину кордону 

Нові карантинні правила перетину кордону 

починають діяти з 5 серпня.

 

Євген Головаха, заступник директора 

Інституту соціології НАН України 

ІНТЕРВ’Ю 

Відмова від перепису населення - це підрив 

суверенності

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС закликає українців не їхати на 

турецькі курорти 

Міністерство закордонних справ закликало 

громадян України утриматися від поїздок до 

туристичних регіонів Туреччини, де вирують 

лісові пожежі.

 

Бельгія надасть Україні судно для 

екологічного моніторингу Чорного та 

Азовського морів 

Україна отримає від Королівства Бельгія 

дослідницьке судно для моніторингу Чорного 

та Азовського морів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289469-v-ukraini-z-5-serpna-diatimut-novi-pravila-peretinu-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289469-v-ukraini-z-5-serpna-diatimut-novi-pravila-peretinu-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289566-evgen-golovaha-zastupnik-direktora-institutu-sociologii-nan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289566-evgen-golovaha-zastupnik-direktora-institutu-sociologii-nan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289566-evgen-golovaha-zastupnik-direktora-institutu-sociologii-nan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289566-evgen-golovaha-zastupnik-direktora-institutu-sociologii-nan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3289541-mzs-zaklikae-ukrainciv-ne-ihati-na-turecki-kurorti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3289541-mzs-zaklikae-ukrainciv-ne-ihati-na-turecki-kurorti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289655-belgia-nadast-ukraini-sudno-dla-ekologicnogo-monitoringu-cornogo-ta-azovskogo-moriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289655-belgia-nadast-ukraini-sudno-dla-ekologicnogo-monitoringu-cornogo-ta-azovskogo-moriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289655-belgia-nadast-ukraini-sudno-dla-ekologicnogo-monitoringu-cornogo-ta-azovskogo-moriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289655-belgia-nadast-ukraini-sudno-dla-ekologicnogo-monitoringu-cornogo-ta-azovskogo-moriv.html


 

На КПВВ із окупованим Кримом вже 

побували 22 іноземні делегації — Кориневич 

Іноземні дипломати, які приїжджають на 

контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) у 

Херсонській області, власними очима бачать 

ситуацію на адмінмежі з окупованим Кримом, 

на підставі чого пишуть звіти, формуючи 

проукраїнські меседжі для глав своїх держав. 

 

КОРОНАВІРУС 

 

Карантин в Україні можуть продовжити й 

після 31 серпня – МОЗ 

Карантинні обмеження в Україні можуть бути 

подовжені.

 

У США виявили: Delta-штам можуть 

«розносити» вакциновані і він заразний, як 

вітрянка 

Заразність штаму Delta можна порівняти із 

заразністю таких хвороб як вітрянка та кір, а 

переносити його можуть як невакциновані, так 

і повністю щеплені від коронавірусу люди.

 

Як симптоми COVID-19 відрізняються у 

хворих залежно від віку і статі 

Симптоми коронавірусу (COVID-19), які 

виявляються на початковому етапі зараження, 

різняться за віковою категорією та статтю. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3289680-na-kpvv-iz-okupovanim-krimom-vze-pobuvali-22-inozemni-delegacii-korinevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3289680-na-kpvv-iz-okupovanim-krimom-vze-pobuvali-22-inozemni-delegacii-korinevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289431-karantin-v-ukraini-mozut-prodovziti-j-pisla-31-serpna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289431-karantin-v-ukraini-mozut-prodovziti-j-pisla-31-serpna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3289451-u-ssa-viavili-deltastam-mozut-roznositi-vakcinovani-i-vin-zaraznij-ak-vitranka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3289451-u-ssa-viavili-deltastam-mozut-roznositi-vakcinovani-i-vin-zaraznij-ak-vitranka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3289451-u-ssa-viavili-deltastam-mozut-roznositi-vakcinovani-i-vin-zaraznij-ak-vitranka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3289451-u-ssa-viavili-deltastam-mozut-roznositi-vakcinovani-i-vin-zaraznij-ak-vitranka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3289620-ak-simptomi-covid19-vidriznautsa-u-hvorih-zalezno-vid-viku-i-stati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3289620-ak-simptomi-covid19-vidriznautsa-u-hvorih-zalezno-vid-viku-i-stati.html


 

Проти коронавірусу повністю вакцинували 

майже 2 мільйони українців 

За минулу добу, 29 липня, в Україні проведено 

150 253 щеплення проти COVID-19, завершили 

вакцинацію майже 2 мільйони осіб.

 

В Україні можна щепити від «ковіду» дітей 

після 12 років – МОЗ назвало умови 

Міністерство охорони здоров'я рекомендує в 

окремих випадках щепити дітей 12+ проти 

COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський в Авдіївці представив нового 

командувача Об’єднаних сил 

Президент Володимир Зеленський в Авдіївці 

представив нового командувача Об’єднаних 

сил Олександра Павлюка.

 

 

РНБО доручила уряду навести лад в 

Укрзалізниці, можливі кадрові рішення 

Рада національної безпеки і оборони України 

на своєму засіданні дала протокольне 

доручення Кабінету Міністрів вивчити 

ситуацію, що склалася в Укрзалізниці, та у разі 

необхідності ухвалити кардинальні рішення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289419-proti-koronavirusu-povnistu-vakcinuvali-majze-2-miljoni-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289419-proti-koronavirusu-povnistu-vakcinuvali-majze-2-miljoni-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289547-v-ukraini-mozna-sepiti-vid-kovidu-ditej-pisla-12-rokiv-moz-nazvalo-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289547-v-ukraini-mozna-sepiti-vid-kovidu-ditej-pisla-12-rokiv-moz-nazvalo-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3289551-zelenskij-v-avdiivci-predstaviv-novogo-komanduvaca-obednanih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3289551-zelenskij-v-avdiivci-predstaviv-novogo-komanduvaca-obednanih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289826-rnbo-dorucila-uradu-navesti-lad-v-ukrzaliznici-mozlivi-kadrovi-risenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289826-rnbo-dorucila-uradu-navesti-lad-v-ukrzaliznici-mozlivi-kadrovi-risenna.html


 

Реабілітація дітей з інвалідністю цьогоріч 

профінансована лише на 18% - 

уповноважена Президента 

Міністерство фінансів цього року 

профінансувало програму відшкодування за 

рахунок бюджетних коштів вартості 

реабілітаційних послуг для дітей із 

інвалідністю лише на 18%.

 

Кримська платформа може посилити 

позиції у захисті українських політв'язнів — 

Кориневич 

На порядку денному міжнародного саміту 

"Кримської платформи" важливе місце 

посядуть питання захисту прав громадян 

України, незаконно заарештованих і 

засуджених до тюремних термінів у 

окупованому Росією Криму. 

 

Зеленський призначив чотирьох послів 

Президент України Володимир Зеленський 

своїми указами призначив чотирьох послів 

України.

 

Іноземець, два українці та 24 компанії 

потрапили під санкції РНБО за контрабанду 

Рада національної безпеки і оборони 

запровадила персональні економічні санкції 

щодо 3 осіб та 24 афілійованих з ними 

компаній, які в народі називають 

контрабандистами.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289517-reabilitacia-ditej-z-invalidnistu-cogoric-profinansovana-lise-na-18-upovnovazena-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289517-reabilitacia-ditej-z-invalidnistu-cogoric-profinansovana-lise-na-18-upovnovazena-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289517-reabilitacia-ditej-z-invalidnistu-cogoric-profinansovana-lise-na-18-upovnovazena-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3289517-reabilitacia-ditej-z-invalidnistu-cogoric-profinansovana-lise-na-18-upovnovazena-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3289624-krimska-platforma-moze-posiliti-pozicii-u-zahisti-ukrainskih-politvazniv-korinevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3289624-krimska-platforma-moze-posiliti-pozicii-u-zahisti-ukrainskih-politvazniv-korinevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3289624-krimska-platforma-moze-posiliti-pozicii-u-zahisti-ukrainskih-politvazniv-korinevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3289624-krimska-platforma-moze-posiliti-pozicii-u-zahisti-ukrainskih-politvazniv-korinevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3289435-zelenskij-priznaciv-cotiroh-posliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3289435-zelenskij-priznaciv-cotiroh-posliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289817-inozemec-dva-ukrainci-ta-24-kompanii-potrapili-pid-sankcii-rnbo-za-kontrabandu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289817-inozemec-dva-ukrainci-ta-24-kompanii-potrapili-pid-sankcii-rnbo-za-kontrabandu.html


ЕКОНОМІКА 

 

РНБО готова вводити тимчасові 

адміністрації в обленерго 

Рада національної безпеки та оборони 

розглядає можливість введення тимчасових 

адміністрацій до приватних енергокомпаній, 

якщо виникне загроза нацбезпеці.

 

У Нацбанку вважають, що ситуація на 

ринку праці поліпшуватиметься 

Безробіття в середньому у 2021 році знизиться 

до 9,1%, а у 2022 році – наблизиться до 

природного рівня (8,5%).

 

Інфляція на кінець року становитиме 9,6% - 

Нацбанк 

Споживча інфляція наприкінці 2021 року 

становитиме 9,6%, а у другому півріччі 2022 

року повернеться до цільового значення у 5%.

 

Укрзалізниця планує купувати 

електроенергію напряму в Енергоатома 

АТ "Укрзалізниця" планує закупати 

електроенергію в ДП «НАЕК «Енергоатом» 

напряму в рамках спеціальних аукціонів із 

великими обсягами постачання. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289805-v-oblenergo-mozut-vvesti-timcasovi-administracii-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289805-v-oblenergo-mozut-vvesti-timcasovi-administracii-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289503-u-nacbanku-vvazaut-so-situacia-na-rinku-praci-polipsuvatimetsa-parelelno-z-vidnovlennam-ekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289503-u-nacbanku-vvazaut-so-situacia-na-rinku-praci-polipsuvatimetsa-parelelno-z-vidnovlennam-ekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289366-inflacia-na-kinec-roku-stanovitime-96-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289366-inflacia-na-kinec-roku-stanovitime-96-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289386-ukrzaliznica-planue-kupuvati-elektroenergiu-napramu-v-energoatoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289386-ukrzaliznica-planue-kupuvati-elektroenergiu-napramu-v-energoatoma.html


 

Нацбанк зберігає прогноз зростання ВВП у 

2021 році на рівні 3,8% 

За прогнозами Національного банку, у 2021 

році ВВП України зросте на 3,8%, основним 

драйвером чого буде підвищення внутрішнього 

та зовнішнього попиту. 

 

Гривня по відношенню до долара з початку 

року зміцнилась майже на 4% 

Офіційний обмінний курс гривні до долара 

зміцнився на 3,9% з початку року. 

 

«Тарифна» комісія вдруге з початку літа 

підвищила граничні ціни на електроенергію 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики і 

комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила 

максимальні граничні ціни на «ринку на добу 

вперед» (РДВ) і на внутрішньодобовому ринку 

(ВДР).

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Суд РФ відмовився викликати експертів у 

справі кримських татар, яким «світить» по 

19 років 

Російський суд відмовив захисту фігурантів 

алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" у 

виклику двох експертів, на підставі тверджень 

яких чотирьом кримським татарам запитують 

покарання від 14 до 19 років позбавлення волі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289415-nacbank-zberigae-prognoz-zrostanna-vvp-u-2021-roci-na-rivni-38.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289415-nacbank-zberigae-prognoz-zrostanna-vvp-u-2021-roci-na-rivni-38.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289646-grivna-po-vidnosennu-do-dolara-z-pocatku-roku-zmicnilas-majze-na-4.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289646-grivna-po-vidnosennu-do-dolara-z-pocatku-roku-zmicnilas-majze-na-4.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289744-tarifna-komisia-vdruge-z-pocatku-lita-pidvisila-granicni-cini-na-elektroenergiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3289744-tarifna-komisia-vdruge-z-pocatku-lita-pidvisila-granicni-cini-na-elektroenergiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3289556-sud-rf-vidmovivsa-viklikati-ekspertiv-u-spravi-krimskih-tatar-akim-svitit-po-19-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3289556-sud-rf-vidmovivsa-viklikati-ekspertiv-u-spravi-krimskih-tatar-akim-svitit-po-19-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3289556-sud-rf-vidmovivsa-viklikati-ekspertiv-u-spravi-krimskih-tatar-akim-svitit-po-19-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3289556-sud-rf-vidmovivsa-viklikati-ekspertiv-u-spravi-krimskih-tatar-akim-svitit-po-19-rokiv.html


 

Денісова зустрілася з Чубаровим – говорили 

про порушення прав кримських бранців 

Кремля 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини Людмила Денiсова провела 

робочу зустріч з головою Меджлісу 

кримськотатарського народу Рефатом 

Чубаровим, в ході якої обговорили порушення 

прав незаконно ув’язнених в Криму.

 

ПРАВОПОРЯДОК

 

Ексдиректору Інституту агроекології дали 8 

років – за хабарі та схеми із землею 

ВАКС присудив ексдиректору Інституту 

агроекології та природокористування НААН 

України 8 років позбавлення волі у рамках 

розгляду справи щодо вимагання та одержання 

неправомірної вигоди за виділення під 

будівництво ділянок, що належать Інституту.

 

Поліція викрила схему привласнення 

коштів на ліквідації неробочих держшахт 

Національна поліція викрила злочинну 

«схему» привласнення коштів на ліквідації та 

реструктуризації неробочих державних шахт.

 

СБУ викрила російських «тролів», які 

закликали до захоплення влади 

Кіберфахівці СБУ викрили розгалужену 

мережу ворожих агітаторів, які поширювали у 

соцмережах заклики до зміни меж 

держкордону та захоплення влади в Україні.
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Нацполіція повідомила цьогоріч 228 підозр 

торгівцям людьми 

Національна поліція за 6 місяців нинішнього 

року виявила 130 фактів торгівлі людьми, 

причому тільки 20-25 % - завдяки зверненням 

громадян.

 

В Україні відкрили справу на бізнесмена, 

який сприяв незаконному призову в 

окупованому Криму 

Правоохоронці повідомили про підозру 

громадянину України, який, за інформацією 

слідства, сприяв незаконній діяльності 

«військового комісаріату Республіки Крим» 

під час проведення незаконних призовних 

кампаній в Криму.

 

Суд арештував чиновника Міноборони, 

підозрюваного у вимаганні $1 мільйона за 

тендер 

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний 

захід у вигляді взяття під варту з 

альтернативою внесення 10 млн грн застави 

голові Південного управління капітального 

будівництва Міністерства оборони, 

підозрюваного у вимаганні 1 млн дол. хабаря 

від забудовника за перемогу в тендері зі 

спорудження житла для військовослужбовців.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Українські мігранти в Польщі: не тільки 

робітники, а й бізнесмени 

Українських підприємців у Польщі стає дедалі 

більше, і пандемія коронавірусу не стала цьому 

на заваді
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COVID-сертифікат у смартфоні: уже дуже 

скоро 

Випробування електронних COVID-

сертифікатів, які обіцяють більше свободи в 

пандемію, завершується. Вони помічні не лише 

для подорожей

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Італія відкриває кордони для українців 

Італія відкриває кордони для українців з 31 

липня згідно з рекомендацією Ради ЄС.

 

В аеропорту «Київ» відкрили виставку до 

дня протидії торгівлі людьми 

У Всесвітній день протидії торгівлі людьми в 

міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) 

відкрилась виставка «Очікування / реальність» 

з метою підвищення рівня обізнаності щодо 

потенційної небезпеки нелегального 

працевлаштування та актуальності таких 

понять, як торгівля людьми й експлуатація.

 

Під ОП сталися сутички між противниками 

ЛГБТ-прайду і поліцією 

На підході до Офісу Президента сталася 

штовханина між противниками ЛГБТ-прайду, 

який раніше анонсувався кількома 

громадськими організаціями, і поліцейськими.
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Сезон купання: правила і небезпеки 

ІНФОГРАФІКА 

Щороку на воді гинуть 700-800 осіб, і 

нинішній рік, як уже видно з цифр, не стане 

винятком

 

«Листи щастя» переходять в е-формат: 

патрульні пояснили, де їх «ловити» 

Патрульна поліція України розпочинає 

електронну взаємодію з Державною 

виконавчою службою, у рамках якої патрульні 

перші серед держорганів почнуть надсилати 

для примусового виконання виконавчі 

документи у сфері автофіксації, видані у формі 

е-документа.

 

До музеїв Ватикану пускатимуть лише з 

COVID-сертифікатами 

До музеїв Ватикану відвідувачі зможуть 

потрапити за наявності COVID-

сертифіката. Така норма набуде чинності вже з 

6 серпня.

 

В Україні вже зареєстрували понад 29 тисяч 

електрокарів 

У нашій країні наразі зареєстровано 29345 

електрокарів.
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