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ТОП 

 

Токіо-2020. День 12. «Золото» Беленюка, 

«срібло» та ще дві «бронзи» 

Медалі сьогодні виграли: Парвіз Насібов, Ірина 

Коляденко, дует Марта Федіна – Анастасія 

Савчук.

 

Суд у справі Шеремета змінив Кузьменко 

запобіжний захід 

Шевченківський районний суд Києва ухвалив 

рішення про зміну запобіжного заходу для 

обвинувачуваної у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко із 

цілодобового на нічний домашній арешт.

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3291641-tokio2020-den-12-zoloti-suticki-nasibova-i-belenuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3291641-tokio2020-den-12-zoloti-suticki-nasibova-i-belenuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292262-sud-u-spravi-seremeta-zminiv-kuzmenko-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292262-sud-u-spravi-seremeta-zminiv-kuzmenko-zapobiznij-zahid.html


 

Проти чоловіка, який погрожував підірвати 

Кабмін, відкриють справу за чотирма 

статтями 

Щодо чоловіка, якого з гранатою вивели з 

будівлі Кабміну, відкриють кримінальне 

провадження за чотирма статтями, серед яких 

– захоплення заручників, що передбачає 

відповідальність у вигляді позбавлення волі до 

15 років.

 

Двом російським генералам повідомили про 

підозру в організації «Іловайського котла» 

Двом російським генералам повідомили про 

підозру в організації та здійсненні вбивства 

українських військовослужбовців біля 

Іловайська у 2014 році під час виходу з 

оточення так званим «зеленим коридором».

 

СБУ пояснила, чому заборонила в’їзд в 

Україну заступнику Шишова 

СБУ заборонила в’їзд на територію України 

громадянину Республіки Білорусь Родіону 

Батуліну, оскільки він може становити загрозу 

національній безпеці країни.

 

ВАКС відмовив у відводі судді, що обирає 

запобіжний захід Чаусу 

Вищий антикорупційний суд відмовив у 

задоволенні клопотання захисту екссудді 

Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса 

щодо відводу слідчого судді, який мав 

розглядати клопотання щодо обрання 

запобіжного заходу Чаусу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291938-proti-colovika-akij-pogrozuvav-pidirvati-kabmin-vidkriut-spravu-za-cotirma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291938-proti-colovika-akij-pogrozuvav-pidirvati-kabmin-vidkriut-spravu-za-cotirma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291938-proti-colovika-akij-pogrozuvav-pidirvati-kabmin-vidkriut-spravu-za-cotirma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291938-proti-colovika-akij-pogrozuvav-pidirvati-kabmin-vidkriut-spravu-za-cotirma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3292139-dvom-rosijskim-generalam-povidomili-pro-pidozru-v-organizacii-ilovajskogo-kotla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3292139-dvom-rosijskim-generalam-povidomili-pro-pidozru-v-organizacii-ilovajskogo-kotla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292196-sbu-poasnila-comu-zaboronila-vizd-v-ukrainu-zastupniku-sisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292196-sbu-poasnila-comu-zaboronila-vizd-v-ukrainu-zastupniku-sisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292328-vaks-vidmoviv-u-vidvodi-suddi-so-obirae-zapobiznij-zahid-causu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292328-vaks-vidmoviv-u-vidvodi-suddi-so-obirae-zapobiznij-zahid-causu.html


 

Мінекономіки пропонує зменшити гендерну 

нерівність в оплаті праці 

Міністерство економіки розробило проєкт 

Національної стратегії щодо зменшення 

гендерного розриву в оплаті праці на період до 

2023 року та план заходів з її реалізації. 

 

COVID-сертифікати в «Дії» успішно 

пройшли технічну оцінку в ЄС - Мінцифри 

Українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" 

успішно пройшли технічну оцінку в 

Європейському Союзі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Президент доручив Службі безпеки та МВС 

забезпечити захист білорусів в Україні 

Президент Володимир Зеленський доручив 

Службі безпеки та Міністерству внутрішніх 

справ вивчити усі ризики і забезпечити захист 

громадянам Республіки Білорусь, які прибули 

в Україну в останній рік і яким може 

загрожувати небезпека у зв’язку з їхньою 

політичною або громадською діяльністю.

 

Участь у саміті Кримської платформи вже 

підтвердила 31 країна 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба отримав ще одне підтвердження участі 

у саміті Кримської платформи, який 

відбудеться 23 серпня в Києві. Кількість 

учасників зросла до 31. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292184-minekonomiki-proponue-zmensiti-gendernu-nerivnist-v-oplati-praci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292184-minekonomiki-proponue-zmensiti-gendernu-nerivnist-v-oplati-praci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3292084-covidsertifikati-v-dii-uspisno-projsli-tehnicnu-ocinku-v-es-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3292084-covidsertifikati-v-dii-uspisno-projsli-tehnicnu-ocinku-v-es-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292049-prezident-doruciv-sluzbi-bezpeki-ta-mvs-zabezpeciti-zahist-bilorusiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292049-prezident-doruciv-sluzbi-bezpeki-ta-mvs-zabezpeciti-zahist-bilorusiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3292253-ucast-u-samiti-krimskoi-platformi-vze-pidtverdila-31-kraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3292253-ucast-u-samiti-krimskoi-platformi-vze-pidtverdila-31-kraina.html


 

Уряд Німеччини виділить ₴40 мільйонів на 

оновлення лікарень у Мелітополі та 

Гуляйполі 

В Запорізькій ОДА в рамках проєкту 

“Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури УФСІ VIII”, який фінансується 

урядом Німеччини, було підписано 

меморандум про співпрацю щодо оновлення 

лікарень у Мелітополі та Гуляйполі.

 

 

Єрмак зустрівся з радником Президента 

США з нацбезпеки Салліваном 

Керівник Офісу Президента України Андрій 

Єрмак провів зустріч із радником Президента 

США з питань національної безпеки 

Джейкобом Салліваном.

 

Ще троє білоруських спортсменів виїхали з 

країни 

Тренер білоруського гандбольного клубу 

«Витязь» Костянтин Яковлєв виїхав із Білорусі 

до України.

 

 

 

 

 

Київський саміт перших леді та 

джентльменів проходитиме на регулярній 

основі – Зеленська 

Дружина Президента Олена Зеленська планує, 

що Київський саміт перших леді та 

джентльменів проходитиме на регулярній 

основі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291843-urad-nimeccini-vidilit-40-miljoniv-na-onovlenna-likaren-u-melitopoli-ta-gulajpoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291843-urad-nimeccini-vidilit-40-miljoniv-na-onovlenna-likaren-u-melitopoli-ta-gulajpoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291843-urad-nimeccini-vidilit-40-miljoniv-na-onovlenna-likaren-u-melitopoli-ta-gulajpoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291843-urad-nimeccini-vidilit-40-miljoniv-na-onovlenna-likaren-u-melitopoli-ta-gulajpoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3292278-ermak-zustrivsa-z-radnikom-prezidenta-ssa-z-nacbezpeki-sallivanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3292278-ermak-zustrivsa-z-radnikom-prezidenta-ssa-z-nacbezpeki-sallivanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291925-se-troe-biloruskih-sportsmeniv-viihali-z-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291925-se-troe-biloruskih-sportsmeniv-viihali-z-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291945-kiivskij-samit-persih-ledi-ta-dzentlmeniv-prohoditime-na-regularnij-osnovi-zelenska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291945-kiivskij-samit-persih-ledi-ta-dzentlmeniv-prohoditime-na-regularnij-osnovi-zelenska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291945-kiivskij-samit-persih-ledi-ta-dzentlmeniv-prohoditime-na-regularnij-osnovi-zelenska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291945-kiivskij-samit-persih-ledi-ta-dzentlmeniv-prohoditime-na-regularnij-osnovi-zelenska.html


КОРОНАВІРУС 

 

Ризик захворіти на COVID-19 серед 

вакцинованих утричі нижчий 

Британські вчені встановили, що ризик 

захворіти на COVID-19 у людей, які отримали 

дві дози вакцини від коронавірусу, утричі 

нижчий за невакцинованих.

 

МОЗ назвало «ексклюзивні» для Delta-

штаму симптоми 

Симптоми COVID-19 при інфікуванні штамом 

"Дельта" відрізняються від інших штамів.

 

В Україні за добу зробили понад 153 тисячі 

COVID-щеплень 

За минулу добу, 3 серпня, в Україні від 

COVID-19 вакцинували 153 258 осіб.

 

Повна вакцинація запобігає появі нових 

штамів коронавірусу – ЕМА 

Повна вакцинація є ключем до захисту від усіх 

штамів коронавірусу, включно з "Дельтою".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291909-rizik-zahvoriti-na-covid19-sered-vakcinovanih-utrici-nizcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291909-rizik-zahvoriti-na-covid19-sered-vakcinovanih-utrici-nizcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292305-moz-nazvalo-ekskluzivni-dla-deltastamu-simptomi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292305-moz-nazvalo-ekskluzivni-dla-deltastamu-simptomi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291791-v-ukraini-za-dobu-zrobili-ponad-153-tisaci-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291791-v-ukraini-za-dobu-zrobili-ponad-153-tisaci-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3292345-povna-vakcinacia-zapobigae-poavi-novih-stamiv-koronavirusu-ema.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3292345-povna-vakcinacia-zapobigae-poavi-novih-stamiv-koronavirusu-ema.html


УКРАЇНА 

 

Вибух на шахті: у лікарні в Краматорську 

помер третій гірник 

На Донеччині у лікарні в Краматорську помер 

третій гірник, який постраждав від вибуху на 

шахті ШУ «Покровське».

 

Кабмін ухвалив Стратегію енергетичної 

безпеки до 2025 року 

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію 

енергетичної безпеки на період до 2025 року. 

 

Ляшко нагадує про перехід з вересня на е-

лікарняні 

В Україні електронна система охорони 

здоров'я забезпечує цифровими медичними 

послугами понад 31 млн осіб.

 

Іноземців з 7 серпня знову штрафуватимуть 

за порушення правил перебування в Україні 

У суботу, 7 серпня, набуває чинності 

постанова Кабінету Міністрів, за якою 

порушників правил перебування в Україні 

знову штрафуватимуть.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291966-vibuh-na-sahti-u-likarni-v-kramatorsku-pomer-tretij-girnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291966-vibuh-na-sahti-u-likarni-v-kramatorsku-pomer-tretij-girnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292047-kabmin-uhvaliv-strategiu-energeticnoi-bezpeki-do-2025-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292047-kabmin-uhvaliv-strategiu-energeticnoi-bezpeki-do-2025-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291783-lasko-nagadue-pro-perehid-z-veresna-na-elikarnani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291783-lasko-nagadue-pro-perehid-z-veresna-na-elikarnani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291831-inozemciv-z-7-serpna-znovu-strafuvatimut-za-porusenna-pravil-perebuvanna-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291831-inozemciv-z-7-serpna-znovu-strafuvatimut-za-porusenna-pravil-perebuvanna-v-ukraini.html


 

Під стінами Львівської ОДА страйкують 

шахтарі, яким заборгували майже 300 

мільйонів 

Сотні шахтарів ДП «Львіввугілля» вийшли на 

мітинг до Львівської облдержадміністрації з 

вимогою виплатити майже 300 млн 

заборгованої зарплати. 

 

Діти з багатодітних малозабезпечених родин 

отримають по 2000 гривень 

В Україні 145 тисяч дітей з багатодітних 

малозабезпечених родин отримають по 2 тис. 

грн.

 

Окупанти так «ремонтують» 

Бахчисарайський палац, ніби це ТРЦ - 

заступниця Ткаченка 

Російська окупаційна влада, яка проводить 

«реконструкцію» Бахчисарайського палацу, 

внесеного Україною до попереднього списку 

ЮНЕСКО, ставиться до цієї пам’ятки так 

недбало, ніби це торгово-розважальний центр.

 

Мустафу Найєма призначили заступником 

міністра інфраструктури 

Кабінет Міністрів призначив Мустафу Масі 

Найєма на посаду заступника міністра 

інфраструктури.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291961-pid-stinami-lvivskoi-oda-strajkuut-sahtari-akim-zaborguvali-majze-300-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291961-pid-stinami-lvivskoi-oda-strajkuut-sahtari-akim-zaborguvali-majze-300-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291961-pid-stinami-lvivskoi-oda-strajkuut-sahtari-akim-zaborguvali-majze-300-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291961-pid-stinami-lvivskoi-oda-strajkuut-sahtari-akim-zaborguvali-majze-300-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292053-diti-z-bagatoditnih-malozabezpecenih-rodin-otrimaut-po-2000-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292053-diti-z-bagatoditnih-malozabezpecenih-rodin-otrimaut-po-2000-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3292128-okupanti-tak-remontuut-bahcisarajskij-palac-nibi-ce-trc-zastupnica-tkacenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3292128-okupanti-tak-remontuut-bahcisarajskij-palac-nibi-ce-trc-zastupnica-tkacenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3292128-okupanti-tak-remontuut-bahcisarajskij-palac-nibi-ce-trc-zastupnica-tkacenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3292128-okupanti-tak-remontuut-bahcisarajskij-palac-nibi-ce-trc-zastupnica-tkacenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3292202-mustafu-najema-priznacili-zastupnikom-ministra-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3292202-mustafu-najema-priznacili-zastupnikom-ministra-infrastrukturi.html


ЕКОНОМІКА 

 

Голова НАЗК закликав уряд припинити дію 

контракту з керівником Нафтогазу 

Голова Національного агентства з питань 

запобігання корупції Олександр Новіков 

закликає уряд скликати засідання та 

розглянути питання припинення дії контракту 

з головою правління НАК «Нафтогаз України» 

Юрієм Вітренком як незаконного.

 

Уряд затвердив порядок надання 

комплексної послуги «е-Підприємець» 

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання 

комплексної послуги, яка надає можливість 

започаткувати власну справу шляхом подання 

єдиного запиту на порталі «Дія».

 

За три місяці до газопостачальної компанії 

Нафтогаз перейшли понад 150 тисяч 

клієнтів 

З початку дії річного тарифного плану 

клієнтами газопостачальної компанії 

"Нафтогаз України" стали понад 150 тис. 

домогосподарств.

 

Експорт зернових перевищив 3 мільйони 

тонн - Мінагро 

Станом на 4 серпня експорт зернових та 

зернобобових у 2021/2022 маркетинговому 

році (МР, почався із 1 липня 2021 року) сягнув 

3 281 тис. тонн, що на 42 тис. тонн більше, ніж 

за аналогічний період минулого МР. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292332-golova-nazk-zaklikav-urad-pripiniti-diu-kontraktu-z-kerivnikom-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292332-golova-nazk-zaklikav-urad-pripiniti-diu-kontraktu-z-kerivnikom-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292074-urad-zatverdiv-poradok-nadanna-kompleksnoi-poslugi-epidpriemec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292074-urad-zatverdiv-poradok-nadanna-kompleksnoi-poslugi-epidpriemec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291985-za-tri-misaci-do-gazopostacalnoi-kompanii-naftogaz-perejsli-ponad-150-tisac-klientiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291985-za-tri-misaci-do-gazopostacalnoi-kompanii-naftogaz-perejsli-ponad-150-tisac-klientiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291985-za-tri-misaci-do-gazopostacalnoi-kompanii-naftogaz-perejsli-ponad-150-tisac-klientiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291985-za-tri-misaci-do-gazopostacalnoi-kompanii-naftogaz-perejsli-ponad-150-tisac-klientiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292016-eksport-zernovih-perevisiv-3-miljoni-tonn-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292016-eksport-zernovih-perevisiv-3-miljoni-tonn-minagro.html


 

Прямі іноземні інвестиції в Україну за І 

півріччя зросли на $2,7 мільярда - 

Данилишин 

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в економіку 

України через участь прямого інвестора в 

капіталі зросли за січень-червень 2021 року на 

2,7 млрд доларів США.

 

В Україні випустять держоблігації на 20 

мільярдів для програми «Доступна іпотека» 

В Україні випустять державні облігації на 20 

мільярдів гривень, щоб більше людей могли 

скористатись іпотечними програмами.

 

Житло стане доступнішим - фінансовий 

лізинг та ще більше іпотеки 

Міністерство фінансів працює над кількома 

програмами, реалізація яких дозволить 

українцям мати власну оселю.

 

Укрфінжитло забезпечуватиме житлом на 

умовах лізингу та іпотеки - Кабмін 

Кабінет Міністрів підтримав проєкт постанови 

"Про затвердження Умов забезпечення 

приватним акціонерним товариством 

“Українська фінансова житлова компаніяˮ 

громадян України житлом".

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292037-prami-inozemni-investicii-v-ukrainu-za-i-pivricca-zrosli-na-27-milarda-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292037-prami-inozemni-investicii-v-ukrainu-za-i-pivricca-zrosli-na-27-milarda-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292037-prami-inozemni-investicii-v-ukrainu-za-i-pivricca-zrosli-na-27-milarda-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292037-prami-inozemni-investicii-v-ukrainu-za-i-pivricca-zrosli-na-27-milarda-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292040-v-ukraini-vipustat-derzobligacii-na-20-milardiv-dla-programi-dostupna-ipoteka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292040-v-ukraini-vipustat-derzobligacii-na-20-milardiv-dla-programi-dostupna-ipoteka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292347-zitlo-stane-dostupnisim-finansovij-lizing-ta-se-bilse-ipoteki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292347-zitlo-stane-dostupnisim-finansovij-lizing-ta-se-bilse-ipoteki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292112-ukrfinzitlo-zabezpecuvatime-zitlom-na-umovah-lizingu-ta-ipoteki-kabmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292112-ukrfinzitlo-zabezpecuvatime-zitlom-na-umovah-lizingu-ta-ipoteki-kabmin.html


 

Кабмін передав Нафтогазу державні ТЕЦ 

Кабінет Міністрів передав державні 

теплоелектроцентралі (ТЕЦ) в управління 

Національній акціонерній компанії "Нафтогаз 

України". 

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У Лапутіної закликають не поспішати з 

висновками через інцидент з ветераном 

АТО в Кабміні 

Представники Міністерства у справах 

ветеранів знаходяться в управлінні поліції, де 

перебуває затриманий після інциденту в 

Кабміні ексучасник АТО, та просять не 

поспішати з висновками до встановлення всіх 

обставин правопорушення.

 

Екскомандиру роти "Беркут" повідомили 

про підозру в організації теракту і вбивств 

на Майдані 

Колишньому командиру оперативної роти 

батальйону «Беркут» повідомили про підозру в 

організації терористичного акту та вбивств 

мітингувальників на Майдані у лютому 2014 

року.

 

Вісім років в’язниці для шістьох 

поліцейських Львівщини - Нацполіція готує 

апеляцію 

У Галицькому районному суді Львова 

оголосили вирок інспекторам роти ТОР 

патрульної поліції Львівщини – позбавлення 

волі на 8 років усім шести учасникам. Проте 

поліція не погоджується з рішенням суду і 

готує апеляційний позов.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292149-kabmin-peredav-naftogazu-derzavni-tec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3292149-kabmin-peredav-naftogazu-derzavni-tec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292078-u-laputinoi-zaklikaut-ne-pospisati-z-visnovkami-cerez-incident-z-veteranom-ato-v-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292078-u-laputinoi-zaklikaut-ne-pospisati-z-visnovkami-cerez-incident-z-veteranom-ato-v-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292078-u-laputinoi-zaklikaut-ne-pospisati-z-visnovkami-cerez-incident-z-veteranom-ato-v-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292078-u-laputinoi-zaklikaut-ne-pospisati-z-visnovkami-cerez-incident-z-veteranom-ato-v-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291916-ekskomandiru-roti-berkut-povidomili-pro-pidozru-v-organizacii-teraktu-i-vbivstv-na-majdani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291916-ekskomandiru-roti-berkut-povidomili-pro-pidozru-v-organizacii-teraktu-i-vbivstv-na-majdani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291916-ekskomandiru-roti-berkut-povidomili-pro-pidozru-v-organizacii-teraktu-i-vbivstv-na-majdani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291916-ekskomandiru-roti-berkut-povidomili-pro-pidozru-v-organizacii-teraktu-i-vbivstv-na-majdani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3292045-visim-rokiv-vaznici-dla-sistoh-policejskih-lvivsini-nacpolicia-gotue-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3292045-visim-rokiv-vaznici-dla-sistoh-policejskih-lvivsini-nacpolicia-gotue-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3292045-visim-rokiv-vaznici-dla-sistoh-policejskih-lvivsini-nacpolicia-gotue-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3292045-visim-rokiv-vaznici-dla-sistoh-policejskih-lvivsini-nacpolicia-gotue-apelaciu.html


 

Суд у справі Тупицького відклали на 9 

вересня 

Подільський районний суд міста Києва відклав 

підготовче судове засідання у справі щодо 

Олександра Тупицького на 9 вересня.

 

Голову Харківської облради, підозрюваного 

в отриманні хабаря, виключили з фракції 

«Слуга народу» 

Голову Харківської обласної ради Артура 

Товмасяна, підозрюваного у справі отримання 

хабаря в сумі понад 1 млн грн, виключили з 

фракції "Слуги народу".

 

Директора Нацпарку на Херсонщині 

підозрюють у службовій недбалості на 62 

мільйони 

Слідчі Державного бюро розслідувань 

підозрюють директора Національного 

природного парку «Нижньодніпровський» у 

службовій недбалості, що завдала державі 

збитків на 62 млн грн.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Андрій Шевченко, Посол України в Канаді 

ІНТЕРВ’Ю  

Українська “Мрія” доставляла за один рейс до 

Канади 60 мільйонів медичних масок

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3292224-sud-u-spravi-tupickogo-vidklali-na-9-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3292224-sud-u-spravi-tupickogo-vidklali-na-9-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3292378-golovu-harkivskoi-oblradi-pidozruvanogo-v-otrimanni-habara-viklucili-z-frakcii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3292378-golovu-harkivskoi-oblradi-pidozruvanogo-v-otrimanni-habara-viklucili-z-frakcii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3292378-golovu-harkivskoi-oblradi-pidozruvanogo-v-otrimanni-habara-viklucili-z-frakcii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3292378-golovu-harkivskoi-oblradi-pidozruvanogo-v-otrimanni-habara-viklucili-z-frakcii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291872-direktora-nacparku-na-hersonsini-pidozruut-u-sluzbovij-nedbalosti-na-62-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291872-direktora-nacparku-na-hersonsini-pidozruut-u-sluzbovij-nedbalosti-na-62-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291872-direktora-nacparku-na-hersonsini-pidozruut-u-sluzbovij-nedbalosti-na-62-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291872-direktora-nacparku-na-hersonsini-pidozruut-u-sluzbovij-nedbalosti-na-62-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291469-andrij-sevcenko-posol-ukraini-v-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3291469-andrij-sevcenko-posol-ukraini-v-kanadi.html


 

Військовим пенсіонерам підвищено пенсії 

ІНФОГРАФІКА 

Що змінилося, яким є необхідний пакет 

документів і якими є строки його розгляду

 

Кредитні спілки можуть долучитися до 

Фонду гарантування вкладів 

Якщо тенденція відродження попиту на 

кредитні ресурси збережеться, це надасть 

поштовху для розвитку кредитних спілок

 

Оцінювання учнів вдосконалиться: школам 

дадуть більше автономії 

Але від балів у початковій школі відмовилися 

остаточно. Йдеться лише про вдосконалення 

системи, яка діє уже чотири роки

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Вакциновані українці зможуть без віз 

відвідувати заморські території Франції – 

посольство 

Українські туристи з біометричним паспортом 

і повним графіком вакцинації зможуть без віз 

відвідувати заморські території Франції.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292163-vijskovim-pensioneram-pidviseno-pensii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292163-vijskovim-pensioneram-pidviseno-pensii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291441-kreditni-spilki-mozut-dolucitisa-do-fondu-garantuvanna-vkladiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291441-kreditni-spilki-mozut-dolucitisa-do-fondu-garantuvanna-vkladiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292336-ocinuvanna-ucniv-vdoskonalitsa-skolam-dadut-bilse-avtonomii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292336-ocinuvanna-ucniv-vdoskonalitsa-skolam-dadut-bilse-avtonomii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3291991-vakcinovani-ukrainci-zmozut-bez-viz-vidviduvati-zamorski-teritorii-francii-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3291991-vakcinovani-ukrainci-zmozut-bez-viz-vidviduvati-zamorski-teritorii-francii-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3291991-vakcinovani-ukrainci-zmozut-bez-viz-vidviduvati-zamorski-teritorii-francii-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3291991-vakcinovani-ukrainci-zmozut-bez-viz-vidviduvati-zamorski-teritorii-francii-posolstvo.html


 

Президент з дружиною зустрілися з 

дівчинкою, яка врятувала дітей під час 

повені на Закарпатті 

Президент Володимир Зеленський разом з 

дружиною Оленою Зеленською зустрівся з 12-

річною Тетяною Тулайдан, яка врятувала 

чотирьох дітей під час повені на заході 

України, а також з її батьком Василем, матір'ю 

Марією та молодшим братиком Юрієм.

 

Війна, корупція, безробіття і тарифи: 

українці назвали найбільші проблеми 

країни 

Більшість українців вважають найбільш 

важливими проблемами для країни війну на 

сході, корупцію, безробіття і комунальні 

тарифи.

 

Шахраї у соцмережах проводять «призові 

опитування» 

Кіберполіція попереджає про шахрайство під 

виглядом винагороди за участь у 

соцопитуваннях.

 

Україномовний аудіогід запустили у 

знаменитому німецькому палаці Сансусі 

Дружина Президента України Олена Зеленська 

під час виступу на Всеукраїнському форумі 

«Україна 30. Імідж України» запустила 

україномовний аудіогід у палаці Сансусі, 

розташованому в німецькому Потсдамі.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3292330-prezident-z-druzinou-zustrilisa-z-divcinkou-aka-vratuvala-ditej-pid-cas-poveni-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3292330-prezident-z-druzinou-zustrilisa-z-divcinkou-aka-vratuvala-ditej-pid-cas-poveni-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3292330-prezident-z-druzinou-zustrilisa-z-divcinkou-aka-vratuvala-ditej-pid-cas-poveni-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3292330-prezident-z-druzinou-zustrilisa-z-divcinkou-aka-vratuvala-ditej-pid-cas-poveni-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292370-vijna-korupcia-bezrobitta-i-tarifi-ukrainci-nazvali-najbilsi-problemi-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292370-vijna-korupcia-bezrobitta-i-tarifi-ukrainci-nazvali-najbilsi-problemi-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292370-vijna-korupcia-bezrobitta-i-tarifi-ukrainci-nazvali-najbilsi-problemi-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292370-vijna-korupcia-bezrobitta-i-tarifi-ukrainci-nazvali-najbilsi-problemi-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291974-sahrai-u-socmerezah-provodat-prizovi-opituvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291974-sahrai-u-socmerezah-provodat-prizovi-opituvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3292031-ukrainomovnij-audiogid-zapustili-u-znamenitomu-nimeckomu-palaci-sansusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3292031-ukrainomovnij-audiogid-zapustili-u-znamenitomu-nimeckomu-palaci-sansusi.html

