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ТОП 

 

Участь у саміті Кримської платформи вже 

підтвердили 29 країн – Президент 

Уже 29 держав підтвердили свою участь у 

саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві.

 

Розстріл Майдану: суд дозволив заочне 

розслідування щодо Януковича 

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно 

колишнього Президента України Віктора 

Януковича за фактами умисних вбивств у 

лютому 2014 року на Майдані.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3290601-ucast-u-samiti-krimskoi-platformi-vze-pidtverdili-29-krain-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3290601-ucast-u-samiti-krimskoi-platformi-vze-pidtverdili-29-krain-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3290562-rozstril-majdanu-sud-dozvoliv-zaocne-rozsliduvanna-sodo-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3290562-rozstril-majdanu-sud-dozvoliv-zaocne-rozsliduvanna-sodo-anukovica.html


 

Співробітнику УДО, який побив 

танцюриста шоу-балету Дорофєєвої, 

повідомили про підозру 

Слідчі територіального управління ДБР Києва 

повідомили про підозру співробітнику 

Управління державної охорони України, який 

напередодні жорстоко побив танцюриста шоу-

балету попвиконавиці, спричинивши йому 

тяжку закриту черепно-мозкову травму та інші 

супутні травми.

 

Чоловік і дитина білоруської спортсменки 

Тимановської виїхали до Києва - ЗМІ 

Чоловік і дитина білоруської легкоатлетки 

Христини Тимановської, яку усунули від 

Олімпіади після критики керівництва збірної, 

виїхали з Білорусі до Києва.

 

Україна посилює правила в’їзду – при 

перетині кордону необхідно здавати COVID-

тест 

Цього тижня почнуть діяти нові правила 

перетину кордону: українці та іноземці 

здаватимуть тест при в’їзді до країни.

 

 

Ватажка «ДНР» Безлера судитимуть за 

катування та вбивства у Горлівці 

Ватажка «ДНР» судитимуть за катування та 

вбивство у 2014 році у тимчасово окупованій 

Горлівці підприємця і правоохоронця.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3290729-spivrobitniku-udo-akij-pobiv-tancurista-soubaletu-dorofeevoi-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3290729-spivrobitniku-udo-akij-pobiv-tancurista-soubaletu-dorofeevoi-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3290729-spivrobitniku-udo-akij-pobiv-tancurista-soubaletu-dorofeevoi-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3290729-spivrobitniku-udo-akij-pobiv-tancurista-soubaletu-dorofeevoi-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3290588-colovik-i-ditina-biloruskoi-sportsmenki-timanovskoi-viihali-do-kieva-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3290588-colovik-i-ditina-biloruskoi-sportsmenki-timanovskoi-viihali-do-kieva-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290545-ukraina-posilue-pravila-vizdu-pri-peretini-kordonu-neobhidno-zdavati-covidtest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290545-ukraina-posilue-pravila-vizdu-pri-peretini-kordonu-neobhidno-zdavati-covidtest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290545-ukraina-posilue-pravila-vizdu-pri-peretini-kordonu-neobhidno-zdavati-covidtest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290545-ukraina-posilue-pravila-vizdu-pri-peretini-kordonu-neobhidno-zdavati-covidtest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3290959-vatazka-dnr-bezlera-suditimut-za-katuvanna-ta-vbivstva-u-gorlivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3290959-vatazka-dnr-bezlera-suditimut-za-katuvanna-ta-vbivstva-u-gorlivci.html


 

ВАКС обиратиме запобіжний захід Чаусу 4 

серпня 

Вищий антикорупційний суд призначив 

засідання з розгляду клопотання 

Національного антикорупційного бюро 

України щодо обрання запобіжного заходу 

екссудді Дніпровського районного суду Києва 

на 4 серпня.

 

Санкції проти Медведчука: суд за позовом 

Марченко оголосив перерву до 20 вересня 

Касаційний адміністративний суд у складі 

Верховного Суду продовжить розгляд справи 

щодо оскарження указу Президента України № 

64/2021 про застосування санкцій РНБО за 

позовом дружини народного депутата Віктора 

Медведчука Оксани Марченко 20 вересня.

 

Гаслом святкування 30-річчя Незалежності 

буде «Ти у мене єдина» 

Гаслом святкування 30-річчя Незалежності 

України буде вислів "Ти у мене єдина", а 

символікою - квітка.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Моряки України і Грузії провели у Чорному 

морі навчання PASSEX 

В акваторії Чорного моря українські моряки 

разом з грузинськими колегами з Берегової 

охорони та Департаменту прикордонної поліції 

Грузії провели навчання типу PASSEX.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290724-vaks-obiratime-zapobiznij-zahid-causu-4-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290724-vaks-obiratime-zapobiznij-zahid-causu-4-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3290795-sankcii-proti-medvedcuka-sud-za-pozovom-marcenko-ogolosiv-perervu-do-20-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3290795-sankcii-proti-medvedcuka-sud-za-pozovom-marcenko-ogolosiv-perervu-do-20-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290710-gaslom-svatkuvanna-30ricca-nezaleznosti-bude-ti-u-mene-edina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290710-gaslom-svatkuvanna-30ricca-nezaleznosti-bude-ti-u-mene-edina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3290773-moraki-ukraini-i-gruzii-proveli-u-cornomu-mori-navcanna-passex.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3290773-moraki-ukraini-i-gruzii-proveli-u-cornomu-mori-navcanna-passex.html


 

В Україні налагодять виробництво шовку з 

узбекськими підприємцями 

Україна спільно з Узбекистаном серед 

перспективних галузей для співробітництва 

визначили авіаційну галузь, створення 

тваринницьких комплексів та виробництво 

шовку на території України.

 

Україна та Польща збільшили обсяг 

залізничних вантажних перевезень на 22% 

Загальний обсяг залізничних вантажних 

перевезень між Україною та Польщею у січні-

червні 2021 року становив 5,56 млн т., що на 

22% більше ніж за аналогічний період 2020 

року.

 

У Києві зник лідер Білоруського дому в 

Україні 

Сьогодні вранці глава Білоруського дому в 

Україні Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на 

щоденну пробіжку й не повернувся.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за липень зробили майже три 

мільйони щеплень від COVID-19 

В Україні за липень зроблено 2 917 636 

щеплень від COVID-19, що майже на 250 тис. 

більше, ніж за всі попередні місяці кампанії з 

вакцинації загалом.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290507-v-ukraini-nalagodat-virobnictvo-sovku-z-uzbekskimi-pidpriemcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290507-v-ukraini-nalagodat-virobnictvo-sovku-z-uzbekskimi-pidpriemcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290679-ukraina-ta-polsa-zbilsili-obsag-zaliznicnih-vantaznih-perevezen-na-22.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290679-ukraina-ta-polsa-zbilsili-obsag-zaliznicnih-vantaznih-perevezen-na-22.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290945-u-kievi-znik-lider-biloruskogo-domu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290945-u-kievi-znik-lider-biloruskogo-domu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290570-v-ukraini-za-lipen-zrobili-majze-tri-miljoni-seplen-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290570-v-ukraini-za-lipen-zrobili-majze-tri-miljoni-seplen-vid-covid19.html


УКРАЇНА 

 

Оригінал Конституції Пилипа Орлика 

привезуть в Україну 16 серпня - Зеленський 

Оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше 

привезуть в Україну 16 серпня з нагоди 

святкування 30-річчя Незалежності.

 

Вибух на шахті: шестеро постраждалих на 

Донеччині гірників залишаються у тяжкому 

стані 

На Донеччині 6 гірників, які постраждали від 

вибуху на шахті ШУ «Покровське», 

залишаються у лікарні Краматорська у 

важкому стані. 

 

НАТО та ЄС мають сприймати Україну як 

частину Заходу – Кулеба 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба вважає, що США та ЄС слід позбутися 

погляду на Україну як частину 

«пострадянського простору» і врешті 

визначити чітку дорожню карту вступу 

України до НАТО та ЄС.

 

Мінмолодьспорту: Україна й надалі 

продовжуватиме політику нульової 

толерантності до допінгу 

Міністерство молоді та спорту України 2 

серпня висловило свою позицію щодо 

проблем, пов'язаних із порушенням 

антидопінгових правил, принципів чесної гри 

та морально-етичних норм спорту. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290578-original-konstitucii-pilipa-orlika-privezut-v-ukrainu-16-serpna-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290578-original-konstitucii-pilipa-orlika-privezut-v-ukrainu-16-serpna-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3290553-vibuh-na-sahti-sestero-postrazdalih-na-doneccini-girnikiv-zalisautsa-u-tazkomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3290553-vibuh-na-sahti-sestero-postrazdalih-na-doneccini-girnikiv-zalisautsa-u-tazkomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3290553-vibuh-na-sahti-sestero-postrazdalih-na-doneccini-girnikiv-zalisautsa-u-tazkomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3290553-vibuh-na-sahti-sestero-postrazdalih-na-doneccini-girnikiv-zalisautsa-u-tazkomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3290914-nato-ta-es-maut-sprijmati-ukrainu-ak-castinu-zahodu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3290914-nato-ta-es-maut-sprijmati-ukrainu-ak-castinu-zahodu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3290751-minmolodsportu-ukraina-j-nadali-prodovzuvatime-politiku-nulovoi-tolerantnosti-do-dopingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3290751-minmolodsportu-ukraina-j-nadali-prodovzuvatime-politiku-nulovoi-tolerantnosti-do-dopingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3290751-minmolodsportu-ukraina-j-nadali-prodovzuvatime-politiku-nulovoi-tolerantnosti-do-dopingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3290751-minmolodsportu-ukraina-j-nadali-prodovzuvatime-politiku-nulovoi-tolerantnosti-do-dopingu.html


 

Велика приватизація стартує цього місяця - 

Шмигаль 

У серпні стартує велика приватизація, від якої 

планують залучити до державного бюджету до 

12 мільярдів гривень.

 

В Україні понад чотири тисячі закладів 

освіти не мають централізованого 

водопостачання 

В Україні 4018 закладів освіти не мають 

централізованого водопостачання, тобто 

користуються водою з колодязів, ще 604 

працюють на привозній воді.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Нацбанк минулого тижня купив $136 

мільйонів 

Національний банк України минулого тижня 

придбав на міжбанківському валютному ринку 

136 млн доларів США. 

 

Мінфін оприлюднив перелік банків для 

виплати пенсій і грошової допомоги 

Міністерство фінансів України оприлюднило 

перелік 44 уповноважених банків для виплати 

пенсій, грошової допомоги, а також заробітної 

плати працівникам бюджетних установ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290822-velika-privatizacia-startue-cogo-misaca-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290822-velika-privatizacia-startue-cogo-misaca-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3290830-v-ukraini-ponad-cotiri-tisaci-zakladiv-osviti-ne-maut-centralizovanogo-vodopostacanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3290830-v-ukraini-ponad-cotiri-tisaci-zakladiv-osviti-ne-maut-centralizovanogo-vodopostacanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3290830-v-ukraini-ponad-cotiri-tisaci-zakladiv-osviti-ne-maut-centralizovanogo-vodopostacanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3290830-v-ukraini-ponad-cotiri-tisaci-zakladiv-osviti-ne-maut-centralizovanogo-vodopostacanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290559-nacbank-minulogo-tizna-kupiv-136-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290559-nacbank-minulogo-tizna-kupiv-136-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290805-minfin-opriludniv-perelik-bankiv-dla-viplati-pensij-i-grosovoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290805-minfin-opriludniv-perelik-bankiv-dla-viplati-pensij-i-grosovoi-dopomogi.html


 

У серпні експерти очікують зміцнення 

гривні до долара і євро 

У серпні очікується зміцнення курсу гривні до 

долара і євро, до кінця місяця долар може 

торгуватися в діапазоні 26,3-26,9 грн, а євро - в 

діапазоні 31,2-31,9 грн.

 

За 7 місяців до загального фонду надійшло 

₴581,5 мільярда - Мінфін 

До загального фонду державного бюджету за 

січень - липень 2021 року надійшло 581,5 млрд 

грн, або 104,6% від розпису звітного періоду 

(+25,3 млрд грн). 

 

Мінекономіки анулювало ліцензію компанії 

з працевлаштування за кордоном 

Міністерство економіки анулювало ліцензію 

ТОВ "Воркхаб", компанії-посередника з 

працевлаштування за кордоном.

 

Банки видали минулого тижня ₴1,3 

мільярда доступних кредитів 

Минулого тижня за програмою "Доступні 

кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 

позик на 1,3 млрд грн.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290779-u-serpni-eksperti-ocikuut-zmicnenna-grivni-do-dolara-i-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290779-u-serpni-eksperti-ocikuut-zmicnenna-grivni-do-dolara-i-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290916-za-7-misaciv-do-zagalnogo-fondu-nadijslo-5815-milarda-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290916-za-7-misaciv-do-zagalnogo-fondu-nadijslo-5815-milarda-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290632-minekonomiki-anuluvalo-licenziu-kompanii-z-pracevlastuvanna-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290632-minekonomiki-anuluvalo-licenziu-kompanii-z-pracevlastuvanna-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290696-banki-vidali-minulogo-tizna-13-milarda-dostupnih-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290696-banki-vidali-minulogo-tizna-13-milarda-dostupnih-kreditiv.html


 

У Нацбанку прогнозують підвищення 

облікової ставки до кінця року 

Більшість членів Комітету з монетарної 

політики (КМП) Національного банку 

вважають, що до кінця 2021 року Нацбанку 

доведеться підвищити облікову ставку на 0,5 в. 

п. 

 

Обсяг проблемних кредитів скоротився на 

₴25 мільярдів - НБУ 

Обсяг проблемних кредитів в українських 

банках зменшився за січень-червень 2021 року 

на 25 млрд гривень.

 

В Україні за тиждень виявили збитків 

довкіллю майже на ₴20 мільйонів 

Із 23 по 30 липня територіальні органи 

Державної екологічної інспекції виявили 

збитків за порушення природоохоронного 

законодавства майже на 20 млн грн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Криму «суд» не задовольнив апеляцію 

українки, яку оштрафували за одиночний 

пікет 

Підконтрольний Росії «Верховний суд Криму» 

не задовольнив апеляційну скаргу громадянки 

України Еміне Абдулганієвої, засудженої до 

сплати штрафу в 10 тисяч російських рублів за 

проведення одиночного пікету.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290721-u-nacbanku-prognozuut-pidvisenna-oblikovoi-stavki-do-kinca-roku.html
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Стан здоров'я політв'язня Газієва значно 

погіршився - генконсул України 

Український політв'язень Сервет Газієв, якого 

незаконно утримують у СІЗО в Ростовській 

області, після перенесеного їм мікроінсульту 

почувається і виглядає значно гірше, ніж два 

місяці тому.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Обвинуваченого у розстрілах на Майдані 

ексберкутівця поновили на службі у поліції 

Окружний адмінсуд Києва поновив 

ексберкутівця Олександра Маринченка, 

обвинуваченого у справі щодо розстрілів на 

Інститутській, на службі у поліції Києва.

 

Знайшли зброю і наркотики: СБУ викрила 

осередок проросійського об’єднання, яке 

контролював депутат 

СБУ запобігла спробам розхитування 

суспільно-політичної ситуації у східних 

регіонах України, заблокувавши під час 

спецоперації у Харкові, Сєвєродонецьку та 

Лисичанську діяльність угруповання, 

причетного до вчинення тяжких злочинів на 

ідеологічному підґрунті.

 

Шарій програв у Литві позов проти Форуму 

вільної Росії 

Суд у Литві припинив справу за позовом 

блогера Анатолія Шарія щодо Форуму вільної 

Росії, а також зобов'язав його відшкодувати 

судові витрати відповідача.
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Контрабанда на мільйони: в аптеках 

продавали фальшиві ліки, завезені з РФ 

Масштабний транснаціональний канал 

контрабанди через державний кордон України 

лікарських препаратів з ознаками фальсифікату 

виявлено в рамках кримінального 

провадження, розпочатого за повідомленням 

Департаменту оперативної діяльності 

Держприкордонслужби.

 

Привласнення Межигір'я: суд відклав 

обрання запобіжного заходу Януковичу на 

10 серпня 

Вищий антикорупційний суд відклав розгляд 

клопотання про обрання запобіжного заходу 

четвертому президенту України, 

підозрюваному у справі щодо заволодіння 

резиденцією Межигір'я, на 10 серпня.

 

Бізнесмена, який сприяв незаконному 

призову в окупованому Криму, відправили 

під домашній арешт 

Херсонський міський суд обрав запобіжний 

захід українцю, підозрюваному у 

систематичному наданні допомоги окупаційній 

владі Криму під час проведення незаконних 

призовних кампаній кримчан на території 

окупованого півострова.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Рейтинги, які нам підсовують, або Чиї роги 

звідти стирчать 

Соціологічні опитування зазвичай 

допомагають тверезо поглянути на 

суспільство, в якому ми живемо, але іноді 

викликають неабияке здивування
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«Колючка» до річниці, сніданок Байдена та 

Тихановської та «історичне загострення» 

Кремля 

Країни «Люблінського трикутника» 

оригінально відзначили річницю його 

створення

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В які країни можуть поїхати українці після 

двох доз COVID-вакцини 

Громадяни України, які отримали дві дози 

вакцин Comirnaty від Pfizer & BioNTech, 

Spikevax від Moderna або AstraZeneca та мають 

міжнародне свідоцтво про вакцинацію, можуть 

відвідати 23 країни Європи.

 

На концерті до Дня Незалежності 

виступлять 35 виконавців та музичних 

гуртів 

На концерті до Дня Незалежності 

виступатимуть 35 артистів та колективів, серед 

них Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Тарас 

Петриненко, Тіна Кароль, Руслана, Вєрка 

Сердючка, Kyiv Symphony Orchestra, 

Національний академічний ансамбль ім. 

Вірського та інші.

 

У Канаді знак Торонто підсвітили у синьо-

жовті кольори 

У рамках святкування 30-річчя побратимства 

Києва та Торонто підсвітили у синьо-жовті 

кольори знак Toronto, встановлений перед 

будівлею Міської ради канадського міста.
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Небезпека на пляжі: які хвороби можна 

підхопити. Інфографіка 

Настав час відпусток і багато хто з нас поїде на 

відпочинок до моря або просто буде 

відпочивати на березі річки. Відпочиваючи на 

пляжі можна не лише насолодитися бажаною 

відпусткою, але і завдати шкоди своєму 

здоров’ю.
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