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ТОП 

 

Поліція почала затримувати учасників акції 

в Москві 

У Москві поліція почала затримувати 

учасників акції за допуск незалежних 

кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

 

Автомобіль із кортежу Зеленського 

потрапив в аварію на Запоріжжі 

Мікроавтобус Управління державної охорони 

потрапив у ДТП в Запорізькій області на трасі 

між Василівкою та Мелітополем.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740085-policia-pocala-zatrimuvati-ucasnikiv-akcii-v-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740085-policia-pocala-zatrimuvati-ucasnikiv-akcii-v-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2740103-avtomobil-iz-kortezu-zelenskogo-potrapiv-v-avariu-na-zaporizzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2740103-avtomobil-iz-kortezu-zelenskogo-potrapiv-v-avariu-na-zaporizzi.html


 

На переговорах у Мінську я був у статусі 

звичайного громадянина - Безсмертний 

У 2016 році Роман Безсмертний залишив 

переговори у Мінську, оскільки Петро 

Порошенко не дослухався до його пропозицій.

 

СВІТ 

 

Провідні країни ЄС закликали повернутися 

до ядерної угоди з Іраном 

Н, Велика Британія і Франція закликали 

Вашингтон і Тегеран відновити діалог 

стосовно ядерної угоди.

 

Військові в Ємені влаштували засідку на 

хуситів, знищивши 20 бойовиків 

Урядові війська Ємену провели в центральній 

провінції Маріб спецоперацію і знищили не 

менше 20 хуситів.

 

В Іраку анонсували мільйонні акції 

протесту 

На мітинги і демонстрації з соціальними 

вимогами до уряду можуть вийти мільйони 

іракців.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740105-na-peregovorah-u-minsku-a-buv-u-statusi-zvicajnogo-gromadanina-bezsmertnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740105-na-peregovorah-u-minsku-a-buv-u-statusi-zvicajnogo-gromadanina-bezsmertnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740110-providni-kraini-es-zaklikali-povernutisa-do-adernoi-ugodi-z-iranom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740110-providni-kraini-es-zaklikali-povernutisa-do-adernoi-ugodi-z-iranom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740120-vijskovi-v-emeni-vlastuvali-zasidku-na-husitiv-znisivsi-20-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740120-vijskovi-v-emeni-vlastuvali-zasidku-na-husitiv-znisivsi-20-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740126-v-iraku-anonsuvali-miljonni-akcii-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740126-v-iraku-anonsuvali-miljonni-akcii-protestu.html


 

Європейський навігатор Galileo частково 

вийшов з ладу 

Наземні споруди навігаційної системи Galileo 

дістали пошкодження. Сервіси для екстреної 

допомоги працюють у нормальному режимі

 

Boeing 737 MAX цього року навряд чи 

злетить - WSJ 

Літаки Boeing 737 MAX, скоріш за все, не 

зможуть відновити регулярні пасажирські 

перевезення в поточному році.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Полковник зі США розповів, чим його 

вразили українські десантники 

На Львівщині у Міжнародному центрі 

миротворчості та безпеки відбулася церемонія 

закриття навчань 95-ї ОДШБ за програмою 

«Об’єднаної багатонаціональної групи з 

підготовки — Україна» (JMTG-U).

 

 

Україна належить до трійки головних 

постачальників лікарів для Чехії - ЗМІ 

Серед лікарів-іноземців, які працюють у Чехії, 

найбільше медиків зі Словаччини, України та 

Росії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2740130-evropejskij-navigator-galileo-castkovo-vijsov-z-ladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2740130-evropejskij-navigator-galileo-castkovo-vijsov-z-ladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740143-boeing-737-max-cogo-roku-navrad-ci-zletit-wsj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740143-boeing-737-max-cogo-roku-navrad-ci-zletit-wsj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2740121-polkovnik-zi-ssa-rozpoviv-cim-jogo-vrazili-ukrainski-desantniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2740121-polkovnik-zi-ssa-rozpoviv-cim-jogo-vrazili-ukrainski-desantniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740132-ukraina-nalezit-do-trijki-golovnih-postacalnikiv-likariv-dla-cehii-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740132-ukraina-nalezit-do-trijki-golovnih-postacalnikiv-likariv-dla-cehii-zmi.html


 

Цього сезону не було жодної скарги на 

затримку авіарейсів – консул в Анталії 

У цьому курортному сезоні не зафіксованого 

жодного звернення до консульства України в 

Анталії з приводу вірусу Коксакі, так само як 

немає проблем з авіаперевезеннями.

 

УКРАЇНА 

 

Гройсман пропонує скоротити до 12 

міністрів уже наступний Кабмін 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 

пропонує оптимізувати кількість міністерств у 

наступній каденції уряду і скоротити їх до 12.

 

Порошенко дає 90%, що українських 

моряків звільнять до виборів 

Рішення Міжнародного трибуналу з морського 

права надзвичайно важливе для України. 

Згідно з ним 25 червня Росія мала звільнити 

українських полонених моряків та кораблі.

 

Нафтогаз має закачати у сховища 20 

мільярдів кубів, аби не підвищувати ціну - 

Гройсман 

«Нафтогаз України» має всі можливості 

сьогодні закачати за прийнятною ціною в 

українські сховища не менше 20 мільярдів 

кубометрів, які можна буде використати в 

осінньо-зимовий період, не підвищувуючи ціну 

для споживачів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740148-cogo-sezonu-ne-bulo-zodnoi-skargi-na-zatrimku-aviarejsiv-konsul-v-antalii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740148-cogo-sezonu-ne-bulo-zodnoi-skargi-na-zatrimku-aviarejsiv-konsul-v-antalii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740086-grojsman-proponue-skorotiti-do-12-ministriv-uze-nastupnij-kabmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740086-grojsman-proponue-skorotiti-do-12-ministriv-uze-nastupnij-kabmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2740090-porosenko-dae-90-so-ukrainskih-morakiv-zvilnat-do-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2740090-porosenko-dae-90-so-ukrainskih-morakiv-zvilnat-do-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740092-naftogaz-mae-zakacati-u-shovisa-20-milardiv-kubiv-abi-ne-pidvisuvati-cinu-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740092-naftogaz-mae-zakacati-u-shovisa-20-milardiv-kubiv-abi-ne-pidvisuvati-cinu-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740092-naftogaz-mae-zakacati-u-shovisa-20-milardiv-kubiv-abi-ne-pidvisuvati-cinu-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740092-naftogaz-mae-zakacati-u-shovisa-20-milardiv-kubiv-abi-ne-pidvisuvati-cinu-grojsman.html


 

У Запоріжжі розбираються з фейками на 

кандидатів  

У Запоріжжі спалахнув сканадал через те, що 

працівники рекламного агентства начебто 

поширювали недостовірну інформацію про 

кандидатів однієї з політичних сил. У ситуації 

розбираються правоохоронці.

 

Порошенко розповів про парламентський 

десант, який має зупинити реванш 

П’ята колона Кремля після президентських 

виборів узялася відновлювати свої позиції 

всередині України - коли відчула, що це можна 

робити.

 

БЕЗПЕКА 

 

Донбас: 19 порушень “тиші”, окупанти 

гатили під Кримським із мінометів та БМП 

14 липня збройні формування РФ 19 разів 

порушили режим припинення вогню. З них 6 

разів – із застосуванням заборонених 

Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 

120 та 82 мм

 

 

На Миколаївщині попрощалися із бійцем, 

загиблим під Гранітним 

У селищі Березанка Миколаївської області 

попрощалися із військовослужбовцем 406-ї 

артилерійської бригади Антоном Факою, який 

загинув 10 липня на Донеччині.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2740127-u-zaporizzi-rozbirautsa-z-fejkami-na-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2740127-u-zaporizzi-rozbirautsa-z-fejkami-na-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740115-porosenko-rozpoviv-pro-parlamentskij-desant-akij-mae-zupiniti-revans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740115-porosenko-rozpoviv-pro-parlamentskij-desant-akij-mae-zupiniti-revans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2740146-donbas-19-porusen-tisi-okupanti-gatili-pid-krimskim-iz-minometiv-ta-bmp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2740146-donbas-19-porusen-tisi-okupanti-gatili-pid-krimskim-iz-minometiv-ta-bmp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2740068-na-mikolaivsini-poprosalisa-iz-bijcem-zagiblim-pid-granitnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2740068-na-mikolaivsini-poprosalisa-iz-bijcem-zagiblim-pid-granitnim.html


 

Окупанти змусили цивільного бігти через 

мінне поле до позицій ЗСУ 

Російські окупанти на Донбасі відправили 70-

річного жителя Донецька на мінне поле, 

сподіваючись спровокувати ЗСУ на вогонь і 

викрити українські позиції.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 липня: народний календар і астровісник 

Хто такий святий Свитун; спостерігаємо за 

погодою по-британськи, продовжуємо 

жнивувати і готуємося до чергового 

затемнення   

 

Глава УГКЦ - про вибори в Раду: Це битва 

за свободу та незалежність  

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) закликав 

українців слухатися голосу сумління під час 

голосування на позачергових парламентських 

виборах 21 липня.

 

У штаті Нью-Йорк відбувся найбільший у 

США фестиваль української культури 

12-14 липня українська громада США 

зібралася у місті Кергонксон (штат Нью-Йорк) 

на 13-й щорічний фестиваль української 

культури “Союзівка”. 

 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2740056-okupanti-zmusili-civilnogo-bigti-cerez-minne-pole-do-pozicij-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2740056-okupanti-zmusili-civilnogo-bigti-cerez-minne-pole-do-pozicij-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2739211-15-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2739211-15-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740082-glava-ugkc-pro-vibori-v-radu-ce-bitva-za-svobodu-ta-nezaleznist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740082-glava-ugkc-pro-vibori-v-radu-ce-bitva-za-svobodu-ta-nezaleznist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2740141-u-stati-nujork-vidbuvsa-najbilsij-u-ssa-festival-ukrainskoi-kulturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2740141-u-stati-nujork-vidbuvsa-najbilsij-u-ssa-festival-ukrainskoi-kulturi.html
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