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ТОП 

 

Єльченко розповів, про що Україна 

говоритиме з РФ під час Радбезу ООН 

Україна разом з партнерами планує 

використати засідання Ради Безпеки ООН 16 

липня, скликане РФ, аби нагадати про п’яті 

роковини збиття Росією #MH17, утриманні 

Кремлем військовополонених українських 

моряків, ескалацію на Донбасі та нещодавній 

воєнний злочин з розстрілу медиків.

 

В Україні набув чинності закон про мову 

В Україні у вівторок, 16 липня, набув чинності 

Закон "Про забезпечення функціонування 

української мови як державної". 
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Дипломат розповів про «конструктивну 

атмосферу» на Нормандській зустрічі — 

Єльченко 

На зустрічі зовнішньополітичних радників 

Нормандського формату, яка відбулася 

минулої п’ятниці у Парижі, була «трохи більш 

конструктивна атмосфера», ніж раніше.

 

 

Кожна дев’ята людина у світі страждає від 

голоду – ООН 

Згідно зі свіжими оцінками ООН та ВООЗ, у 

2018 році кожна дев’ята людина в світі 

страждала від голоду чи недоїдання.

 

СВІТ 

 

Став відомий час початку засідання Радбезу 

ООН щодо "мовного закону" 

Засідання Ради Безпеки ООН, ініційоване 

делегацією РФ для обговорення українського 

«мовного закону», призначене на 17:00 за 

київським часом. 

 

Представники США і РФ у середу проведуть 

переговори щодо ядерної зброї 

Представники зовнішньополітичних відомств 

США та Росії планують зустрітися в середу 

для переговорів у Женеві з метою обговорити 

ідею нової угоди щодо обмеження для ядерної 

зброї. 
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Могеріні попереджає ЄС, що гроші на 

регулювання міграції закінчуються 

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні 

попередила країни-члени ЄС про те, що 

закінчуються наявні фінансові ресурси у 

Трастовому фонді, який забезпечує зусилля ЄС 

та міжнародних організацій у співпраці з 

країнами походження мігрантів та 

транзитними країнами з метою регулювання 

міграційних процесів

 

ЄС не проти, якщо до торговельної 

програми з Іраном приєднається більше 

країн 

Збереження «ядерної» угоди з Іраном в рамках 

Спільного всеосяжного плану дій було в центрі 

уваги під час зустрічі європейських міністрів 

закордонних справ, при цьому до програми 

розвитку торгівлі в рамках цього документу 

можуть приєднатися представники третіх 

країн.

 

Рада міністрів ЄС ввела обмеження проти 

Туреччини за буріння поблизу Кіпру 

Рада міністрів ЄС із закордонних справ у 

понеділок прийняла резолюцію у зв’язку із 

продовженням турецькою владою дій з 

незаконного буріння шельфу у територіальних 

водах Кіпру та вжила конкретні обмежувальні 

заходи проти Туреччини.

 

Євросоюз ввів нові санкції проти осіб та 

установ Північної Кореї 

Рада міністрів ЄС із закордонних справ, 

засідання якої відбулося у понеділок в 

Брюсселі, оновила автономний перелік 

суб’єктів, які підпадають під режим санкцій 

ЄС проти КНДР.
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Меркель з розумінням поставилася до 

рішення глави Міноборони піти у відставку 

Канцлер ФРН Ангела Меркель з розумінням 

поставилася до рішення міністра оборони 

Урсули фон дер Ляйєн, яка є основною 

кандидаткою на пост голови Єврокомісії, піти 

у відставку незалежно від результату 

голосування у вівторок.

 

Глава МЗС Ірану заявляє, що Трамп не хоче 

війни 

Керівництво Ірану та президент США Дональд 

Трамп не хочуть воювати одне з одним.

 

 

Фінляндія підняла винищувачі через літаки 

РФ над Балтикою 

Цього понеділка у повітря були підняті фінські 

винищувачі для ідентифікації трьох літаків РФ 

над Балтикою.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна продовжила заборону на товари з 

Росії до 2021 року 

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про 

заборону на ввезення російських товарів в 

Україну, продовживши його дію до 31 грудня 

2020 року.
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США поновлюють антидемпінгові мита для 

нафтових труб Пінчука 

Міністерство торгівлі США скасовує угоду, 

яка заморожувала антидемпінгове 

розслідування проти групи Interpipe Віктора 

Пінчука, та планує поновити додаткові мита на 

її продукцію.

 

 

Нідерланди дадуть 5 млн доларів для 

зміцнення безпеки на Донбасі 

Нідерланди в рамках Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру виділять для 

України 5 млн доларів на зміцнення безпеки та 

урегулювання ситуації в Донецьких та 

Луганських областях.

 

Російська омбудсмен прокоментувала 

можливість обміну Вишинського на моряків 

Уповноважена з прав людини Росії Тетяна 

Москалькова 15 липня приїхала на суд у справі 

керівника "РИА Новости Украина" Кирила 

Вишинського і прокоментувала його можливий 

обмін на 24 українських моряків, 

заарештованих у Москві.

 

Цимбалюк та Івлєва сьогодні передадуть 

продукти полоненим в РФ морякам 

Сьогодні наші військові моряки, полонені в 

Росії, отримають в СІЗО закуплені активістами 

продуктові набори.
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УКРАЇНА 

 

В Офісі глави держави не виключають 

дострокові місцеві вибори - Стефанчук 

Представник президента України у Верховній 

Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі 

глави держави розглядають можливість 

проведення дострокових місцевих виборів. 

 

Ціни на газ в Україні мають знижуватися, 

бо вони впали у Європі — Гройсман 

Ціни на газ в Україні мають знижуватися, 

оскільки вони знизилися у Європі, а уряд 

підготував для цього усі рішення.

 

Столичні копи розслідують понад 20 

проваджень через порушення на виборах 

Столична поліція розслідує 21 кримінальне 

провадження через виборчі порушення.

 

БЕЗПЕКА 

 

На Донбасі окупанти гатять із мінометів, 

загинув боєць  

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 17 разів порушили режим 

припинення вогню, із них шість разів – із 

застосуванням забороненої Мінськими 

угодами зброї. 
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Поліції здалися двоє екс-найманців "ДНР" 

Поліцейським Краматорська здались двоє екс-

найманців так званої "ДНР".

 

Літак ЗСУ успішно пройшов випробування 

з турецькими засобами зв’язку 

Літак Л-39 з радіостанціями турецької компанії 

Aselsan пройшов успішні випробування, а 

також підтвердив відмінну роботу турецьких 

засобів зв’язку в умовах протидії засобам РЕБ.

 

ОБСЄ знову бачила окупантів з пов’язками 

СЦКК біля Станиці Луганської 

Спостерігачі СММ ОБСЄ 13 та 14 липня знову 

спостерігали бойовиків російських 

окупаційних сил з нарукавними пов'язками з 

написами "СЦКК" на ділянці розведення сил і 

засобів у районі Станиці Луганській.

 

СУСПІЛЬСТВО 
 

 

16 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Мокія і Марка; про що розкаже вовна 

на вівцях та які прикмети дня. 
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Супрун виступила на захист директора 

Державного експертного центру МОЗ 

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун 

заявила про сфабриковане кримінальне 

провадження проти директора Державного 

експертного центру Тетяни Думенко.

 

На запорізькому курорті люди застрягли у 

каруселі висотою понад 20 метрів 

В смт. Кирилівка (Запорізька область) з ладу 

вийшла ланцюгова карусель, внаслідок чого 

люди опинилися заблокованими на висоті 

понад 20 метрів.
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