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ТОП 

 

Зеленський оновлює дипкорпус - починає з 

12 послів 

Президент України Володимир Зеленський 
ініціював початок оновлення 
дипломатичного корпусу України. 

 

Без параду: на сайті Президента з’явився 

указ про святкування Дня Незалежності 

Президент Володимир Зеленський 
підписав указ про відзначення 28-ї річниці 
Незалежності України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740828-zelenskij-pocinae-onovluvati-dipkorpus-e-risenna-pro-zaminu-12-posliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740828-zelenskij-pocinae-onovluvati-dipkorpus-e-risenna-pro-zaminu-12-posliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740828-zelenskij-pocinae-onovluvati-dipkorpus-e-risenna-pro-zaminu-12-posliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740596-bez-paradu-na-sajti-prezidenta-zavivsa-ukaz-pro-svatkuvanna-dna-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740596-bez-paradu-na-sajti-prezidenta-zavivsa-ukaz-pro-svatkuvanna-dna-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740596-bez-paradu-na-sajti-prezidenta-zavivsa-ukaz-pro-svatkuvanna-dna-nezaleznosti.html


 

Уряд затвердив механізм компенсації за 

зруйноване житло внаслідок агресії РФ - 

Черниш 

Кабмін затвердив механізм грошової 
компенсації власникам житла, 
зруйнованого окупантами РФ на Донбасі, 
наступний крок - рішення Верховної Ради 
про виділення коштів з державного 
бюджету. 

 

Вибори Ради: передруку не буде - у 

бюлетенях поставлять штамп “Вибув” 

ЦВК зобов’язала дільничні виборчі комісії 
42-х ОВО проставити штамп "Вибув" на 
відомостях стосовно кандидатів у народні 
депутати, реєстрацію яких скасовано. 

 

Радник Зеленського заявив, що планується 

ліквідування МІП 

Команда Президента України Володимира 
Зеленського планує ліквідувати 
Міністерство інформаційної політики, а 
також об'єднати Національну раду з питань 
телебачення і радіомовлення з Державним 
комітетом телебачення і радіомовлення. 

УКРАЇНА 

 

Центр Разумкова назвав п’ятірку партій, 

які проходять до Ради 

Прохідний бар'єр на позачергових виборах 
до Верховної Ради долають п'ять партій. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2740640-urad-zatverdiv-mehanizm-kompensacii-za-zrujnovane-zitlo-vnaslidok-agresii-rf-cernis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2740640-urad-zatverdiv-mehanizm-kompensacii-za-zrujnovane-zitlo-vnaslidok-agresii-rf-cernis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2740640-urad-zatverdiv-mehanizm-kompensacii-za-zrujnovane-zitlo-vnaslidok-agresii-rf-cernis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2740640-urad-zatverdiv-mehanizm-kompensacii-za-zrujnovane-zitlo-vnaslidok-agresii-rf-cernis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2740747-vibori-radi-peredruku-ne-bude-u-buletenah-postavlat-stamp-vibuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2740747-vibori-radi-peredruku-ne-bude-u-buletenah-postavlat-stamp-vibuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2740747-vibori-radi-peredruku-ne-bude-u-buletenah-postavlat-stamp-vibuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740614-radnik-zelenskogo-zaaviv-so-planuetsa-likviduvanna-mip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740614-radnik-zelenskogo-zaaviv-so-planuetsa-likviduvanna-mip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740614-radnik-zelenskogo-zaaviv-so-planuetsa-likviduvanna-mip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2740732-centr-razumkova-nazvav-patirku-partij-aki-prohodat-do-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2740732-centr-razumkova-nazvav-patirku-partij-aki-prohodat-do-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2740732-centr-razumkova-nazvav-patirku-partij-aki-prohodat-do-radi.html


 

В успішність реформ вірять 60% українців: 

Бекешкіна радить новій владі не зволікати 

Більшість українців вірять у реформи і 
готові терпіти матеріальні труднощі заради 
їх успіху, проте ці настрої можуть різко 
змінитися, якщо після виборів влада їх 
відтермінує. 

 

В Україні реформують систему товарних 

бірж за кращими світовими стандартами 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку спільно з Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі підписали 
Меморандум щодо спільних зусиль із 
розбудови в Україні сучасної моделі 
організованої торгівлі товарними активами. 

 

Кандидати Херсонщини: герої ковбасних 

баталій, декларації та справа Гандзюк 

Кількість претендентів на депутатські 
мандати в області зросла на третину 
порівняно з попередніми виборами 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Три події світу. Контраверсійний саміт, 

контакти з Москвою та оскаженіла Феміда 

Саміт Україна – ЄС не продемонстрував 
потужних результатів. Володимир 
Зеленський провів першу телефонну 
розмову зі своїм кремлівським тезкою 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740660-v-uspisnist-reform-virat-60-ukrainciv-bekeskina-radit-novij-vladi-ne-zvolikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740660-v-uspisnist-reform-virat-60-ukrainciv-bekeskina-radit-novij-vladi-ne-zvolikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740660-v-uspisnist-reform-virat-60-ukrainciv-bekeskina-radit-novij-vladi-ne-zvolikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740560-v-ukraini-reformuut-sistemu-tovarnih-birz-za-krasimi-svitovimi-standartami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740560-v-ukraini-reformuut-sistemu-tovarnih-birz-za-krasimi-svitovimi-standartami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740560-v-ukraini-reformuut-sistemu-tovarnih-birz-za-krasimi-svitovimi-standartami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2740521-kandidati-hersonsini-geroi-kovbasnih-batalij-deklaracii-ta-sprava-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2740521-kandidati-hersonsini-geroi-kovbasnih-batalij-deklaracii-ta-sprava-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2740521-kandidati-hersonsini-geroi-kovbasnih-batalij-deklaracii-ta-sprava-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740184-tri-podii-svitu-kontraversijnij-samit-kontakti-z-moskvou-ta-oskazenila-femida.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740184-tri-podii-svitu-kontraversijnij-samit-kontakti-z-moskvou-ta-oskazenila-femida.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2740184-tri-podii-svitu-kontraversijnij-samit-kontakti-z-moskvou-ta-oskazenila-femida.html


 

Польща і Словаччина виступають за 

зближення України з ЄС та НАТО - Дуда 

Варшава і Братислава виступають за 
відновлення територіальної цілісності 
України, а також за зближення України з 
ЄС та НАТО. 

 

Секретар РНБО зустрівся у США з 

Болтоном і Волкером 

Секретар РНБО України Олександр 
Данилюк відвідав з візитом США, і провів 
зустрічі з американськими політиками, 
державними діячами, аналітиками, 
експертами та дипломатами. 

 

Україна запобігатиме втручанню Угорщини 

у свої внутрішні справи — МЗС 

Т.в.о. міністра закордонних справ Єгор 
Божок на зустрічі з послом Угорщини 
Іштваном Ійдярто висловив занепокоєння 
останніми діями угорської влади

ЕКОНОМІКА 

 

Нафтогаз за перше півріччя забезпечив 16% 

надходжень держбюджету 

Група Нафтогаз за перше півріччя 2019 
року сплатила до державного бюджету 
58,6 млрд грн, що становить 15,9% 
загальних доходів держбюджету. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740617-polsa-i-slovaccina-vistupaut-za-zblizenna-ukraini-z-es-ta-nato-duda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740617-polsa-i-slovaccina-vistupaut-za-zblizenna-ukraini-z-es-ta-nato-duda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740617-polsa-i-slovaccina-vistupaut-za-zblizenna-ukraini-z-es-ta-nato-duda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740552-sekretar-rnbo-zustrivsa-u-ssa-z-boltonom-i-volkerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740552-sekretar-rnbo-zustrivsa-u-ssa-z-boltonom-i-volkerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740552-sekretar-rnbo-zustrivsa-u-ssa-z-boltonom-i-volkerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740741-ukraina-zapobigatime-vtrucannu-ugorsini-u-svoi-vnutrisni-spravi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740741-ukraina-zapobigatime-vtrucannu-ugorsini-u-svoi-vnutrisni-spravi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740741-ukraina-zapobigatime-vtrucannu-ugorsini-u-svoi-vnutrisni-spravi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740699-naftogaz-za-perse-pivricca-zabezpeciv-16-nadhodzen-derzbudzetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740699-naftogaz-za-perse-pivricca-zabezpeciv-16-nadhodzen-derzbudzetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740699-naftogaz-za-perse-pivricca-zabezpeciv-16-nadhodzen-derzbudzetu.html


 

Аналітики прогнозують плавне зростання 

долара до гривні 

Цього тижня очікується плавне зростання 
долара до гривні; готівковий долар в 
банках може торгуватися за 25,9 / 26,1 грн.

 

Експерт: Зміна підходів до надання 

держдопомоги залучить в економіку до €6 

млрд щороку 

Практично усі політичні сили, які мають 
шанси потрапити до парламенту, 
декларують серед пріоритетів державну 
підтримку підприємництву, і це змусить 
кардинально змінювати правила її 
надання.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Луценко розповів про допит у НАБУ 

Генпрокурор Юрій Луценко наголосив, що 
він має право згідно із законодавством 
змінювати групу прокурорів у разі 
неефективного ведення слідства.

 

Труба заявляє, що захопленню ДБР мають 

дати оцінку 

Директор Державного бюро розслідувань 
Роман Труба вважає, що захопленню 
приміщення ДБР задля впливу на 
досудове розслідування у кримінальних 
провадженнях, де фігурує колишній 
президент, має бути надана оцінка.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740735-analitiki-prognozuut-plavne-zrostanna-dolara-do-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740735-analitiki-prognozuut-plavne-zrostanna-dolara-do-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740735-analitiki-prognozuut-plavne-zrostanna-dolara-do-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740690-derzdopomoga-zmina-pidhodiv-dast-v-ekonomiku-do-6-milardiv-evro-soroku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740690-derzdopomoga-zmina-pidhodiv-dast-v-ekonomiku-do-6-milardiv-evro-soroku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740690-derzdopomoga-zmina-pidhodiv-dast-v-ekonomiku-do-6-milardiv-evro-soroku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2740690-derzdopomoga-zmina-pidhodiv-dast-v-ekonomiku-do-6-milardiv-evro-soroku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740798-lucenko-rozpoviv-pro-dopit-u-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740798-lucenko-rozpoviv-pro-dopit-u-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740722-truba-zaavlae-so-zahoplennu-dbr-maut-dati-ocinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740722-truba-zaavlae-so-zahoplennu-dbr-maut-dati-ocinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740722-truba-zaavlae-so-zahoplennu-dbr-maut-dati-ocinku.html


 

Посольство закликає притягти до 

відповідальності винних у нападі на 

українців у Варшаві 

Польські правоохоронці повинні знайти і 
притягнути до відповідальності осіб, які у 
ніч проти суботи кинули пляшку із 
запалювальною сумішшю в помешкання 
українських робітників

 

Іванющенка повернули у розшук 

Колишнього соратника Віктора Януковича 
ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія 
Іванющенка повернули до бази 
розшукуваних осіб.

 

Передача Вишинського в РФ неможлива — 

Луценко 

Формально Кирило Вишинський є 
громадянином України, і тому передача 
його в Росію є неможливою.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ 

 

ФСБ РФ подало клопотання щодо 

продовження арешту українських моряків - 

Полозов 

Російський суд вчергове подовжить арешт 
українським військовополоненим морякам 
на випадок, якщо Кремль не зможе 
домовитися з Києвом про їх повернення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740795-posolstvo-zaklikae-pritagti-do-vidpovidalnosti-vinnih-u-napadi-na-ukrainciv-u-varsav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740795-posolstvo-zaklikae-pritagti-do-vidpovidalnosti-vinnih-u-napadi-na-ukrainciv-u-varsav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740795-posolstvo-zaklikae-pritagti-do-vidpovidalnosti-vinnih-u-napadi-na-ukrainciv-u-varsav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740795-posolstvo-zaklikae-pritagti-do-vidpovidalnosti-vinnih-u-napadi-na-ukrainciv-u-varsav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740503-ivanusenka-povernuli-u-rozsuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740503-ivanusenka-povernuli-u-rozsuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740767-peredaca-visinskogo-v-rf-nemozliva-lucenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740767-peredaca-visinskogo-v-rf-nemozliva-lucenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2740767-peredaca-visinskogo-v-rf-nemozliva-lucenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2740791-fsb-rf-podalo-klopotanna-pro-podovzenna-trimanna-pid-vartou-morakiv-polozov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2740791-fsb-rf-podalo-klopotanna-pro-podovzenna-trimanna-pid-vartou-morakiv-polozov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2740791-fsb-rf-podalo-klopotanna-pro-podovzenna-trimanna-pid-vartou-morakiv-polozov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2740791-fsb-rf-podalo-klopotanna-pro-podovzenna-trimanna-pid-vartou-morakiv-polozov.html


 

Ми слідкуємо за станом здоров'я та умовами 

утримання Романа Сущенка 

Людмила Денісова, Уповноважена ВР 
України з прав людини (Інтерв’ю)

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Хто така Дарина Снігур? 

Українська тенісистка виграла юнацький 
Вімблдон.

 

Електронна петиція: “Я вам пишу і 

пропоную...” 

Здебільшого звернення громадян – цілком 
предметні, утім, трапляються й 
неординарні

 

«Золоте століття» Криму та антиутопія в 

сельві: Нотатки з Одеського кінофестивалю 

Коли віртуальний світ – не втеча від 
реального життя, а його продовження...

 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2740678-ludmila-denisova-upovnovazena-vr-ukraini-z-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2740678-ludmila-denisova-upovnovazena-vr-ukraini-z-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2740678-ludmila-denisova-upovnovazena-vr-ukraini-z-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2740538-hto-taka-darina-snigur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2740538-hto-taka-darina-snigur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2738989-elektronna-peticia-a-vam-pisu-i-proponuu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2738989-elektronna-peticia-a-vam-pisu-i-proponuu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2738989-elektronna-peticia-a-vam-pisu-i-proponuu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2740429-zolote-stolitta-krimu-i-antiutopia-v-selvi-notatki-z-odeskogo-kinofestivalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2740429-zolote-stolitta-krimu-i-antiutopia-v-selvi-notatki-z-odeskogo-kinofestivalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2740429-zolote-stolitta-krimu-i-antiutopia-v-selvi-notatki-z-odeskogo-kinofestivalu.html


 

"Зникнути на 24 години": МВС б’є на 

сполох через нову “гру” для дітей 

Зафіксовано нову небезпечну гру 
"Зникнути на 24 години", яка націлена на 
дітей і є аналогом гри "Синій кит".

 

Україна увійшла до десятки країн з 

найбільшим обсягом сміття на жителя 

Україна зайняла дев'яте місце в топ-10 
країн з найбільшим обсягом сміття на 
жителя. 

 

Як програми ЄС і ЄБРР допомогли 

виробникам меблів у Броварах 

Ініціатива ЄС EU4Business вже кілька років 
дає підприємцям України змогу по-новому 
поглянути на свою справу

 

Кір відступає: в Україні зменшилась 

кількість хворих 

В Україні знижуються показники 
захворюваності на кір: за останній тиждень 
зафіксовано 345 заражень, це на 140 
випадків менше, ніж за попередні 7 днів.

 

Мінкультури оголошує конкурс на премію 

імені Шолом-Алейхема - 2020 

Мінкультури оголошує конкурс на здобуття 
премії імені Шолом-Алейхема у 2020 році 
за кращі літературно-мистецькі твори, що 
популяризують духовно-культурні 
надбання українського та єврейського 
народів 
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Спека та різке похолодання: кліматолог 

розповіла, яким буде серпень в Україні 

До 20-х чисел липня по всій території 
України йтимуть зливи з грозами. Спека 
повернеться на початку серпня і триватиме 
майже до кінця місяця.
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