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ТОП 

 

Чаус до суду перебуватиме в ізоляторі СБУ - 

адвокат 

Колишній суддя Дніпровського районного 

суду Києва Микола Чаус перебуває в ізоляторі 

тимчасового тримання СБУ. Там його 

триматимуть до проведення судового 

засідання, яке призначене на сьогодні.

 

Штати уважно стежитимуть за 

розслідуванням смерті Шишова - Держдеп 

Сполучені Штати уважно стежитимуть за 

розслідуванням смерті глави Білоруського 

дому в Україні Віталія Шишова.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291747-caus-do-sudu-perebuvatime-v-izolatori-sbu-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291747-caus-do-sudu-perebuvatime-v-izolatori-sbu-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291711-stati-uvazno-stezitimut-za-rozsliduvannam-smerti-sisova-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291711-stati-uvazno-stezitimut-za-rozsliduvannam-smerti-sisova-derzdep.html


 

«Газпром» зупинив закачування газу в 

європейські підземні сховища 

Російський газовий монополіст "Газпром" у 

вівторок, 3 серпня, фактично зупинив 

закачування газу в підземні сховища Європи.

 

Живі люди як зброя. Гібридна атака 

Лукашенка на Литву і ЄС 

Яке воно, минуле, сьогодення і майбутнє нової 

міграційної кризи?

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 200 мільйонів 

У світі станом на ранок 4 серпня зафіксували 

200 278 892 випадки зараження коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Влада Латвії може ввести НС на кордоні з 

Білоруссю через наплив нелегалів 

У Латвії фракція Національного об'єднання, 

яка входить в керівну коаліцію, запропонувала 

ввести надзвичайний стан в прикордонних з 

Білоруссю районах.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291765-gazprom-zupiniv-zakacuvanna-gazu-v-evropejski-pidzemni-shovisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291765-gazprom-zupiniv-zakacuvanna-gazu-v-evropejski-pidzemni-shovisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291356-zivi-ludi-ak-zbroa-gibridna-ataka-lukasenka-na-litvu-i-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291356-zivi-ludi-ak-zbroa-gibridna-ataka-lukasenka-na-litvu-i-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291769-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-200-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291769-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-200-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291729-u-latvii-hocut-vvesti-ns-na-kordoni-z-bilorussu-cerez-napliv-nelegaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291729-u-latvii-hocut-vvesti-ns-na-kordoni-z-bilorussu-cerez-napliv-nelegaliv.html


 

Ердоган подякував Зеленському за 

підтримку в боротьбі з лісовими пожежами 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 

подякував країнам та їхнім лідерам за надані 

підтримку та допомогу у боротьбі з лісовими 

пожежами, зокрема Президенту України 

Володимиру Зеленському.

 

Байден закликав губернатора штату Нью-

Йорк піти у відставку 

Президент Джо Байден закликав 

губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо 

подати у відставку після того, як Генеральна 

прокуратура звинуватила його в сексуальних 

домаганнях.

 

Наступ Талібану в Афганістані: 

щонайменше 40 загиблих 

Унаслідок наступу бойовиків Талібану на 

місто Лашкар Гах в Афганістані, загинули 

щонайменше 40 цивільних.

 

Німецькі «Зелені» пропонують створити 

міністерство охорони клімату 

Партія «Зелених» у Німеччині презентувала 

план створення Міністерства охорони клімату, 

який хоче втілити в життя у разі входження до 

владної коаліції після парламентських виборів.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291737-erdogan-podakuvav-zelenskomu-za-pidtrimku-v-borotbi-z-lisovimi-pozezami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291737-erdogan-podakuvav-zelenskomu-za-pidtrimku-v-borotbi-z-lisovimi-pozezami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291719-bajden-zaklikav-gubernatora-statu-nujork-piti-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291719-bajden-zaklikav-gubernatora-statu-nujork-piti-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291757-nastup-talibanu-v-afganistani-sonajmense-40-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291757-nastup-talibanu-v-afganistani-sonajmense-40-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291725-nimecki-zeleni-proponuut-stvoriti-ministerstvo-ohoroni-klimatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291725-nimecki-zeleni-proponuut-stvoriti-ministerstvo-ohoroni-klimatu.html


УКРАЇНА  І СВІТ

 

Друзі Шишова проситимуть 

Монастирського надати охорону його 

дівчині 

Друзі загиблого голови громадської організації 

«Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова 

планують просити міністра МВС Дениса 

Монастирського надати охорону дівчині 

Шишова, Божені Жолудь.

 

Пожежі в Туреччині, Італії та Греції 

впливають на погоду в Україні – синоптики 

Катастрофічні пожежі у Туреччині, Греції та 

Італії також впливають на погоду в Україні.

 

 

Кулеба і Єрмак прибули до США для 

підготовки візиту Зеленського 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та 

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

прибули до Вашингтона для підготовки візиту 

глави Української держави Володимира 

Зеленського до США.

 

УКРАЇНА 

 

Під посольством Білорусі у Києві відбулася 

акція пам’яті Шишова 

Під будівлею посольства Білорусі у Києві 

наразі відбувається жалобна акція, присвячена 

пам’яті загиблого голови громадської 

організації "Білоруський дім в Україні" Віталія 

Шишова.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291721-druzi-sisova-prositimut-monastirskogo-nadati-ohoronu-jogo-divcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291721-druzi-sisova-prositimut-monastirskogo-nadati-ohoronu-jogo-divcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291721-druzi-sisova-prositimut-monastirskogo-nadati-ohoronu-jogo-divcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291721-druzi-sisova-prositimut-monastirskogo-nadati-ohoronu-jogo-divcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291693-pozezi-v-tureccini-italii-ta-grecii-vplivaut-na-pogodu-v-ukraini-sinoptiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291693-pozezi-v-tureccini-italii-ta-grecii-vplivaut-na-pogodu-v-ukraini-sinoptiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291776-kuleba-i-ermak-pribuli-do-ssa-dla-pidgotovki-vizitu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291776-kuleba-i-ermak-pribuli-do-ssa-dla-pidgotovki-vizitu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3291679-pid-posolstvom-bilorusi-u-kievi-akcia-pamati-sisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3291679-pid-posolstvom-bilorusi-u-kievi-akcia-pamati-sisova.html


 

Ребров найближчим часом очолить збірну 

України – ЗМІ 

Андрію Шевченку знайшли заміну.

 

В Україні провели випробування 

безпілотника Bayraktar 

В Україні провели дослідні випробування 

безпілотника Bayraktar TB2 турецького 

виробництва.

 

Президент підписав закон про безкоштовні 

консульські послуги вразливим категоріям 

громадян 

Президент Володимир Зеленський підписав 

Закон «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо надання пільг окремим 

категоріям громадян України, які звертаються 

за вчиненням консульських дій» № 1666-ІХ.

 

Нацбанк встановив курс на рівні 26,84 

гривні за долар 

Національний банк України на середу, 4 

серпня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,8411 грн за долар. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3291689-rebrov-najblizcim-casom-ocolit-zbirnu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3291689-rebrov-najblizcim-casom-ocolit-zbirnu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291697-v-ukraini-proveli-viprobuvanna-bezpilotnika-bayraktar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291697-v-ukraini-proveli-viprobuvanna-bezpilotnika-bayraktar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291744-prezident-pidpisav-zakon-pro-bezkostovni-konsulski-poslugi-vrazlivim-kategoriam-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291744-prezident-pidpisav-zakon-pro-bezkostovni-konsulski-poslugi-vrazlivim-kategoriam-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291744-prezident-pidpisav-zakon-pro-bezkostovni-konsulski-poslugi-vrazlivim-kategoriam-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291744-prezident-pidpisav-zakon-pro-bezkostovni-konsulski-poslugi-vrazlivim-kategoriam-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291774-nacbank-vstanoviv-kurs-na-rivni-2684-grivni-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291774-nacbank-vstanoviv-kurs-na-rivni-2684-grivni-za-dolar.html


 

В Україні за добу - 984 випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 3 серпня, виявили 

984 випадки коронавірусної хвороби.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу дев'ять разів зривали 

«тишу» в зоні ООС 

Упродовж минулої доби, 3 серпня, в районі 

проведення операції Об'єднаних сил 

зафіксовано 9 порушень режиму припинення 

вогню з боку російсько-окупаційних військ.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

4 серпня: народний календар і астровісник 

Дізнаємось, що в цей день віщує гроза і про 

важливість гарного відпочинку

 

Торік в Україні припинили свою діяльність 

343 видавництва та 48 книгарень – Кремінь 

Українська книга потребує постійної 

масштабної державної підтримки, а за 

підсумками минулого року в країні припинили 

свою діяльність 343 видавництва та 48 

книгарень.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291778-v-ukraini-za-dobu-984-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291778-v-ukraini-za-dobu-984-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291771-okupanti-za-dobu-devat-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291771-okupanti-za-dobu-devat-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3291703-4-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3291703-4-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3291759-torik-v-ukraini-pripinili-svou-dialnist-343-vidavnictva-ta-48-knigaren-kremin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3291759-torik-v-ukraini-pripinili-svou-dialnist-343-vidavnictva-ta-48-knigaren-kremin.html


 

Промоція України не враховує специфіку 

Східної Азії - посол України в Японії 

Промоція України, включно з брендингом 

Ukraine NOW, розрахована на європейця та 

американця. Вона не враховує мовну і 

культурну специфіку Східної та Південно-

Східної Азії.

 

 

Microsoft вимагатиме підтвердження 

вакцинації від усіх, хто входить до її офісів у 

США 

Компанія Microsoft з вересня вимагатиме 

підтвердження вакцинації у кожного, хто 

входитиме у її офіси у США.

 

4 серпня. Пам'ятні дати 

Цього дня народилась Марія Заньковецька – 

видатна українська актриса

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3291768-promocia-ukraini-ne-vrahovue-specifiku-shidnoi-azii-posol-ukraini-v-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3291768-promocia-ukraini-ne-vrahovue-specifiku-shidnoi-azii-posol-ukraini-v-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291733-microsoft-vimagatime-pidtverdzenna-vakcinacii-vid-usih-hto-vhodit-do-ii-ofisiv-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291733-microsoft-vimagatime-pidtverdzenna-vakcinacii-vid-usih-hto-vhodit-do-ii-ofisiv-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291733-microsoft-vimagatime-pidtverdzenna-vakcinacii-vid-usih-hto-vhodit-do-ii-ofisiv-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291733-microsoft-vimagatime-pidtverdzenna-vakcinacii-vid-usih-hto-vhodit-do-ii-ofisiv-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291625-3-serpna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291625-3-serpna-pamatni-dati.html

