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ТОП 

 

Зеленський вперше поговорив із Путіним  

В четвер, 11 липня, Президент України 
Володимир Зеленський провів телефонну 
розмову з Президентом Російської 
Федерації Володимиром Путіним. 

 

Рада ухвалила Виборчий кодекс з 

відкритими списками 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні 
Виборчий кодекс (3112-1). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738568-rosijski-zmi-zelenskij-vperse-pogovoriv-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738568-rosijski-zmi-zelenskij-vperse-pogovoriv-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738061-rada-uhvalila-viborcij-kodeks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738061-rada-uhvalila-viborcij-kodeks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738061-rada-uhvalila-viborcij-kodeks.html


 

Оприлюднили список затриманих у Москві 

кримських татар — всього 45 імен 

У Москві активісти, журналісти та адвокати 
встановлюють імена кримських татар, 
затриманих сьогодні біля будівлі 
Верховного суду РФ за пікет проти 
репресій в окупованому Росією Криму. 

 

Окупанти 11 разів порушили "тишу", 

поранений боєць ЗС 

Від початку доби 11 липня бойовики 11 
разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. 
Внаслідок обстрілів поранено одного 
українського бійця. 

 

Закон про люстрацію стосуватиметься всіх, 

незалежно від команди — Стефанчук 

Представник Президента у Раді Руслан 
Стефанчук зауважив, що законопроєкт 
Зеленського, який передбачає люстрацію 
чиновників, що займали державні посади у 
2014-19 роках, у разі ухвалення 
стосуватиметься всіх, незалежно від 
належності до чиєїсь команди. 

УКРАЇНА 

 

На ЧАЕС сказали, коли почнуть демонтаж 

нестабільних конструкцій "Укриття" 

Чорнобильська АЕС розпочне демонтаж 
нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", 
який був накритий новим безпечним 
конфайнментом, не раніше, ніж через два 
роки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2738406-opriludnili-spisok-zatrimanih-u-moskvi-krimskih-tatar-vsogo-45-imen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2738406-opriludnili-spisok-zatrimanih-u-moskvi-krimskih-tatar-vsogo-45-imen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2738406-opriludnili-spisok-zatrimanih-u-moskvi-krimskih-tatar-vsogo-45-imen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738591-okupanti-11-raziv-porusili-tisu-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738591-okupanti-11-raziv-porusili-tisu-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738591-okupanti-11-raziv-porusili-tisu-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738504-zakon-pro-lustraciu-stosuvatimetsa-vsih-nezalezno-vid-komandi-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738504-zakon-pro-lustraciu-stosuvatimetsa-vsih-nezalezno-vid-komandi-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738504-zakon-pro-lustraciu-stosuvatimetsa-vsih-nezalezno-vid-komandi-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738401-na-caes-skazali-koli-pocnut-demontaz-nestabilnih-konstrukcij-ukritta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738401-na-caes-skazali-koli-pocnut-demontaz-nestabilnih-konstrukcij-ukritta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738401-na-caes-skazali-koli-pocnut-demontaz-nestabilnih-konstrukcij-ukritta.html


 

Раді вдруге не вдалося звільнити Клімкіна 

Верховна Рада відхилила проєкт 
постанови №10381 Президента 
Володимира Зеленського "Про звільнення 
Клімкіна П.А. з посади міністра 
закордонних справ України". 

 

Вибори Ради: національний екзит-пол’2019 

проведуть три соціологічні центри 

Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька 
Кучеріва", Київський міжнародний інститут 
соціології та Центр Разумкова у день 
виборів до Ради, 21 липня, проведуть 
Національний екзит-пол’2019 - 
парламентські вибори. 

 

Вибори Ради: Бекешкіна спрогнозувала, 

якою буде явка 

Явка виборців на виборах до Верховної 
Ради 21 липня складе трохи більше 
половини. 

 

Парубій роз’яснив, коли і як запрацює 

новий Виборчий кодекс 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 
зробив роз’яснення щодо особливостей 
набуття чинності ухваленого парламентом 
Виборчого кодексу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738426-rada-znovu-ne-zmogla-zvilniti-klimkina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738426-rada-znovu-ne-zmogla-zvilniti-klimkina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738275-vibori-radi-nacionalnij-ekzitpol2019-provedut-tri-sociologicni-centri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738275-vibori-radi-nacionalnij-ekzitpol2019-provedut-tri-sociologicni-centri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738275-vibori-radi-nacionalnij-ekzitpol2019-provedut-tri-sociologicni-centri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738462-vibori-radi-bekeskina-sprognozuvala-akou-bude-avka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738462-vibori-radi-bekeskina-sprognozuvala-akou-bude-avka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738462-vibori-radi-bekeskina-sprognozuvala-akou-bude-avka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738574-parubij-rozasniv-koli-i-ak-zapracue-novij-viborcij-kodeks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738574-parubij-rozasniv-koli-i-ak-zapracue-novij-viborcij-kodeks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738574-parubij-rozasniv-koli-i-ak-zapracue-novij-viborcij-kodeks.html


 

Призначили нових членів Наглядової ради 

НСТУ 

Національна рада на засіданні 11 липня 
внесла зміни до складу Наглядової ради 
ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України».

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Суд ЄС пояснив рішення щодо скасування 

санкцій проти Януковича і К° 

Рішення Суду ЄС щодо зупинення санкцій 
проти президента-втікача Віктора 
Януковича та його оточення були викликані 
недостатністю свідчень щодо дотримання 
під час порушеного проти них 
кримінального розслідування 
фундаментальних прав. 

 

Дуда попросив Зеленського про відновлення 

ексгумації загиблих поляків в Україні 

Дозвіл української сторони на відновлення 
ексгумацій польських жертв на Волині 
дасть можливість вшанувати пам'ять 
загиблих поляків і нормалізувати польсько-
українські відносини. 

 

Зеленський обговорив із Санду перспективи 

об’єднання енергосистем країн з Європою 

Президент Володимир Зеленський та 
прем’єр-міністр Молдови Майя Санду 
обговорили перспективи об’єднання 
енергосистем двох держав з 
енергосистемою континентальної Європи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738604-priznacili-novih-cleniv-nagladovoi-radi-nstu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738604-priznacili-novih-cleniv-nagladovoi-radi-nstu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738604-priznacili-novih-cleniv-nagladovoi-radi-nstu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738536-sud-es-poasniv-risenna-sodo-skasuvanna-sankcij-proti-anukovica-i-k.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738536-sud-es-poasniv-risenna-sodo-skasuvanna-sankcij-proti-anukovica-i-k.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738536-sud-es-poasniv-risenna-sodo-skasuvanna-sankcij-proti-anukovica-i-k.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738335-duda-poprosiv-zelenskogo-pro-vidnovlenna-eksgumacii-zagiblih-polakiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738335-duda-poprosiv-zelenskogo-pro-vidnovlenna-eksgumacii-zagiblih-polakiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738335-duda-poprosiv-zelenskogo-pro-vidnovlenna-eksgumacii-zagiblih-polakiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738548-zelenskij-obgovoriv-iz-sandu-perspektivi-obednanna-energosistem-krain-z-evropou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738548-zelenskij-obgovoriv-iz-sandu-perspektivi-obednanna-energosistem-krain-z-evropou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738548-zelenskij-obgovoriv-iz-sandu-perspektivi-obednanna-energosistem-krain-z-evropou.html


 

Німеччина додатково надала €760 тисяч для 

потерпілих на сході України 

Уряд Німеччини надав додатково 760 
тисяч євро Мальтійській службі допомоги, 
яка з липня починає на лінії розмежування 
нову фазу проєкту психосоціальної 
підтримки жителів Донбасу. 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд відкрив провадження за позовом НБУ 

проти Коломойського 

Господарський суд Дніпропетровської 
області відкрив провадження за позовами 
НБУ до екс-акціонера ПриватБанку Ігоря 
Коломойського. 

 

Начальника Волинської митниці оголосили 

в розшук 

Начальника Волинської митниці Державної 
фіскальної служби, якого підозрюють у 
хабарництві та зловживанні службовим 
становищем, оголосили в розшук. 

 

Україна та Ізраїль підписали декларацію, 

яка спростить поїздки між країнами 

МВС України та Ізраїлю підписали 
декларацію про інтенсифікацію 
співробітництва, яка покладе край 
непорозумінням при перетині кордону. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738512-nimeccina-dodatkovo-nadala-760-tisac-dla-poterpilih-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738512-nimeccina-dodatkovo-nadala-760-tisac-dla-poterpilih-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738512-nimeccina-dodatkovo-nadala-760-tisac-dla-poterpilih-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738293-sud-vidkriv-provadzenna-za-pozovom-nbu-proti-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738293-sud-vidkriv-provadzenna-za-pozovom-nbu-proti-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738293-sud-vidkriv-provadzenna-za-pozovom-nbu-proti-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2738379-nacalnika-volinskoi-mitnici-ogolosili-v-rozsuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2738379-nacalnika-volinskoi-mitnici-ogolosili-v-rozsuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2738379-nacalnika-volinskoi-mitnici-ogolosili-v-rozsuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2738247-ukraina-ta-izrail-pidpisali-deklaraciu-aka-sprostit-poizdki-miz-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2738247-ukraina-ta-izrail-pidpisali-deklaraciu-aka-sprostit-poizdki-miz-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2738247-ukraina-ta-izrail-pidpisali-deklaraciu-aka-sprostit-poizdki-miz-krainami.html


 

Кожен, хто три дні побув на якійсь 

табуретці, вже створює свою політичну силу 

Ірина Геращенко, перший заступник голови 
Верховної Ради України (Інтерв’ю) 

 

Виборчий кодекс «без мажоритарки» 

нарешті затверджено 

Що думають автори закону та експерти про 
довгоочікувані зміни виборчого 
законодавства України 

 

Євроінтеграція і деокупація: представники 

політсил обговорили пріоритети нової Ради 

Відбулася публічна дискусія щодо 
пріоритетів та планів нового парламенту за 
участю політологів, експертів та 
представників різних політсил. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський призначив стипендії імені Левка 

Лук’яненка 11 політв’язням 

Президент Володимир Зеленський 
призначив українським політв’язням Росії 
державні стипендії імені Левка Лук’яненка. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738103-irina-gerasenko-persij-zastupnik-golovi-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738103-irina-gerasenko-persij-zastupnik-golovi-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738103-irina-gerasenko-persij-zastupnik-golovi-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738525-viborcij-kodeks-bez-mazoritarki-naresti-zatverdzeno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738525-viborcij-kodeks-bez-mazoritarki-naresti-zatverdzeno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738525-viborcij-kodeks-bez-mazoritarki-naresti-zatverdzeno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738323-evrointegracia-i-deokupacia-predstavniki-politsil-obgovorili-prioriteti-novoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738323-evrointegracia-i-deokupacia-predstavniki-politsil-obgovorili-prioriteti-novoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2738323-evrointegracia-i-deokupacia-predstavniki-politsil-obgovorili-prioriteti-novoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738421-zelenskij-priznaciv-stipendii-imeni-levka-lukanenka-11-politvaznam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738421-zelenskij-priznaciv-stipendii-imeni-levka-lukanenka-11-politvaznam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738421-zelenskij-priznaciv-stipendii-imeni-levka-lukanenka-11-politvaznam.html


 

Папа Франциск підняв статус УГКЦ в Італії 

Папа Франциск створив Апостольський 
екзархат для українців католиків 
візантійського обряду, які проживають в 
Італії. 

 

Рада ухвалила в першому читанні ще один 

законопроєкт про покарання педофілів 

Рада ухвалила в першому читанні ще один 
законопроєкт про покарання педофілів.

 

Рада змінила закон про "зелений" тариф 

для всіх приватних домогосподарств 

Верховна Рада ухвалила закон щодо 
врегулювання питання генерації 
електричної енергії приватними 
домогосподарствами. 

 

Миттєвий переклад за допомогою камери - 

Google включив українську в додаток 

Компанія Google додала українську мову 
до функції миттєвого перекладу за 
допомогою камери Перекладача Google. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2738447-papa-francisk-pidnav-status-ugkc-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2738447-papa-francisk-pidnav-status-ugkc-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738290-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-se-odin-zakonoproekt-pro-pokaranna-pedofiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738290-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-se-odin-zakonoproekt-pro-pokaranna-pedofiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738290-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-se-odin-zakonoproekt-pro-pokaranna-pedofiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738387-rada-zminila-zakon-pro-zelenij-tarif-dla-vsih-privatnih-domogospodarstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738387-rada-zminila-zakon-pro-zelenij-tarif-dla-vsih-privatnih-domogospodarstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738387-rada-zminila-zakon-pro-zelenij-tarif-dla-vsih-privatnih-domogospodarstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2738498-mittevij-pereklad-za-dopomogou-kameri-google-vkluciv-ukrainsku-v-dodatok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2738498-mittevij-pereklad-za-dopomogou-kameri-google-vkluciv-ukrainsku-v-dodatok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2738498-mittevij-pereklad-za-dopomogou-kameri-google-vkluciv-ukrainsku-v-dodatok.html


 

Сущенко намалював у колонії РФ 

Страсбурзький собор 

Незаконно засуджений у РФ український 
журналіст Роман Сущенко, який перебуває 
в ув'язненні більше тисячі днів, надіслав з 
колонії новий малюнок — Страсбурзький 
собор, розташований у Франції. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2738301-susenko-namaluvav-u-kolonii-rf-strasburzkij-sobor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2738301-susenko-namaluvav-u-kolonii-rf-strasburzkij-sobor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2738301-susenko-namaluvav-u-kolonii-rf-strasburzkij-sobor.html

