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ТОП 

 

На Донбасі окупанти 9 разів порушили 

"тишу", двоє бійців травмовані 

Від початку доби російські окупанти дев'ять 
разів порушили режим припинення вогню 
на Донбасі. Двоє українських військових 
отримали бойові травми. 

 

Зеленський помилував політв'язня Кремля 

Литвінова 

Президент України Володимир Зеленський 
помилував політв'язня Кремля українця 
Сергія Литвінова, якого РФ передала 
Україні для відбування покарання. 
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Парламент 8 скликання “йде на дембель”. 

Чим він запам’ятається? 

Майже 1000 ухвалених у цілому законів. 
Такий підсумок роботи нинішньої 
Верховної ради. Хоча до якості цих 
документів ―є запитання‖

 

Новий "саркофаг", Кіліманджаро з 

бюлетенів та погодний каламбур 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 
камер фотокореспондентів Укрінформу.

УКРАЇНА 

 

Гройсман перевірив, як добудовують 

Меморіал жертв Голодомору 

Увіковічнити пам’ять про мільйони 
українців, які загинули під час Голодомору 
1932-1933 років, - це справа честі кожного 
громадянина.

 

Зеленський з Філатовим уклали парі, що 

Новий міст у Дніпрі добудують за два місяці 

Президент України Володимир Зеленський 
з міським головою Дніпра Борисом 
Філатовим уклали парі щодо добудови 
Нового мосту за два місяці. Програш 
коштуватиме міському голові посади. 
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Джапарова засуджує "вояжі" українських 

політиків до Москви 

Перший заступник міністра інформаційної 
політики Еміне Джапарова засуджує 
поїздки українських політиків для 
"переговорів" з керівництвом Російської 
Федерації. 

 

В Україні обрали освітнього омбудсмена 

Міністерство освіти та науки призначить 
освітнім омбудсменом Сергія Горбачова, 
директор спеціалізованої школи № 148 
Києва. 

 

Україна приєдналася до глобального 

зобов’язання щодо свободи ЗМІ 

У рамках Міжнародної конференції з 
питань свободи медіа (Global Conference 
for Media Freedom), яка відбулася у 
Лондоні 10-11 липня, було підписано 
програмний документ під назвою 
"Глобальне зобов’язання щодо свободи 
медіа".

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Путін після розмови із Зеленським 

обговорив Україну на Радбезі РФ 

Президент РФ Володимир Путін обговорив 
з постійними членами Ради безпеки Росії 
проблематику російсько-українських 
відносин, в тому числі з урахуванням 
телефонної розмови з Президентом 
України Володимиром Зеленським. 
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ЄС готовий допомогти з "газовим діалогом" 

України та РФ — Мінгареллі 

Європейський Союз та Європейська комісія 
готові сприяти налагодженню діалогу між 
Україною та Російською Федерацією у 
питаннях імпортування газу. 

 

Посли G7 зробили заяву відносно 

законопроєкту Зеленського про люстрацію 

Посли країн "Великої сімки" вважають 
притягнення до відповідальності винних у 
зловживанні владою правильним кроком, 
але вказують, що нинішня ситуація в 
Україні не порівняна із ситуацією після 
Революції гідності. 

 

 

У НАТО сказали, коли Столтенберг приїде 

до України 

Візит генерального секретаря НАТО Йєнса 
Столтенберга в Україну планується на 
кінець жовтня. 

ЕКОНОМІКА 

 

Після завершення реформи в Україні буде 

1400 спроможних ОТГ 

Адміністративно-територіальний устрій 
України після завершення реформи 
децентралізації передбачатиме 1400 
спроможних ОТГ…
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В Україні зафіксували рекордно низький 

рівень тіньової економіки 

У 2018 році рівень тіньової економіки 
становив 30% від офіційного ВВП, що на 2 
відсоткових пункта менше порівняно з 2017 
роком. 

 

Німецький Commerzbank високо оцінює 

потенціал банківського сектору України 

Керуючий директор німецького 
Commerzbank високо оцінює потенціал 
банківського сектору України і вважає, що 
його реформа значно спрощує роботу, в 
тому числі, й іноземним банкам. 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

НАБУ викликає Луценка на допит 

Генеральний прокурор Юрій Луценко 
отримав повістку на допит в Національне 
антикорупційне бюро України на 15 липня. 

 

Вирок Марківу: в Італії можуть відкрити 

справу проти депутата 

Суд в Італії вирішив направити запит на 
відкриття кримінального провадження 
проти народного депутата України Богдана 
Матківського у справі про загибель на 
Донбасі італійського фоторепортера 
Андреа Роккеллі. 
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Справу Ситника про корупцію передали до 

суду 

Справу директора Національного 
антикорупційного бюро Артема Ситника 
про відпочинок на базі в Рівненській 
області за кошти інших осіб передано до 
суду. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Дзвінок Путіну від Зеленського: про що 

говорили 

Звільнення українських моряків — це 
ключове питання телефонної розмови. Чи 
готовий Зеленський чимось поступитися, 
адже, не виключено, Путін 
торгуватиметься 

 

 

Ціна депутатського мандата. Замах на 

вбивство в “тихій” області 

Сумщина – перша область, де відкрито 
кримінальне провадження по замаху на 
вбивство кандидата у депутати

СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна і Північна Македонія підписали 

угоду про безвіз 

Посол України в Північній Македонії 
Наталія Задорожнюк підписала з міністром 
закордонних справ Північної Македонії 
Ніколою Дімітровим угоду про безвізовий 
режим між двома країнами, який діятиме 
на постійній основі.
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Супрун попереджає про позови до ЄСПЛ 

через закон про хімічну кастрацію 

Закон про протидію сексуальному 
насильству передбачає не лікування 
хворих на педофілію, а покарання всіх 
людей, які вчинили злочини сексуального 
характеру щодо неповнолітніх.

 

Через рішення ЄСПЛ тяжкохворий Бекіров 

залишиться у СІЗО - правозахисники 

Через рішення Європейського суду з прав 

людини (ЄСПЛ) про призупинення 

застосування термінових заходів відносно 

тяжкохворого кримськотатарського активіста 

Едема Бекірова він залишиться у слідчому 

ізоляторі. 

 

Ніч із Сенцовим, політичне караоке та 

феміністичне кіно: що робити у вихідні 

Розповідаємо, де можна написати листа 
заручникам Кремля, дізнатися більше про 
права людини та поспівати старих 
агітаційних пісень у караоке. 

 

Дикі танці та кроманьйонські ігри: в 

Україні стартує Mamont fest 

Вже четвертий ―Mamont fest. Велике 
переселення народів‖, відкривається 12 
липня на березі Десни в селі Радичів 
Коропського району Чернігівщини.
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Спека повертається: синоптики сказали, 

коли буде +30° 

В Україні в суботу, 13 липня, очікуються 
короткочасні дощі з грозами, температура 
вночі 9-14°, вдень 19-24° тепла. 
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