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ТОП 

 

КСУ визнав конституційним закон "Про 

освіту" - джерело 

Конституційний суд України визнав 
конституційним закон "Про освіту". 

 

КСУ визнав конституційним закон про 

декомунізацію 

Конституційний суд визнав конституційним 
закон "Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741422-ksu-viznav-konstitucijnim-zakon-pro-osvitu-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741422-ksu-viznav-konstitucijnim-zakon-pro-osvitu-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741422-ksu-viznav-konstitucijnim-zakon-pro-osvitu-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741625-ksu-viznav-konstitucijnim-zakon-pro-dekomunizaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741625-ksu-viznav-konstitucijnim-zakon-pro-dekomunizaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741625-ksu-viznav-konstitucijnim-zakon-pro-dekomunizaciu.html


 

Міністр юстиції Австрії дозволив 

екстрадицію Фірташа до США 

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер 
дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа 
до США. 

 

"Скіфське золото" поки залишається у 

Нідерландах — суд відклав остаточне 

рішення 

Апеляційний суд Амстердама 16 липня 
відклав винесення остаточного рішення у 
справі про "скіфське золото". 

УКРАЇНА 

 

Мін'юст зареєстрував Державну митну 

службу 

Державна митна служба отримала 
реєстрацію як юридична особа в Єдиному 
держреєстрі юридичних осіб. 

 

Зеленський підпише указ про боротьбу з 

рейдерством у сфері реєстрації 

Президент України Володимир Зеленський 
підпише указ щодо боротьби з 
рейдерством у сфері реєстрації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741217-ministr-usticii-avstrii-dozvoliv-ekstradiciu-firtasa-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741217-ministr-usticii-avstrii-dozvoliv-ekstradiciu-firtasa-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741217-ministr-usticii-avstrii-dozvoliv-ekstradiciu-firtasa-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2741181-skifske-zoloto-poki-zalisaetsa-u-niderlandah-sud-vidklav-ostatocne-risenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2741181-skifske-zoloto-poki-zalisaetsa-u-niderlandah-sud-vidklav-ostatocne-risenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2741181-skifske-zoloto-poki-zalisaetsa-u-niderlandah-sud-vidklav-ostatocne-risenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2741181-skifske-zoloto-poki-zalisaetsa-u-niderlandah-sud-vidklav-ostatocne-risenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741294-minust-zareestruvav-derzavnu-mitnu-sluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741294-minust-zareestruvav-derzavnu-mitnu-sluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741294-minust-zareestruvav-derzavnu-mitnu-sluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741528-zelenskij-pidpise-ukaz-pro-borotbu-z-rejderstvom-u-sferi-reestracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741528-zelenskij-pidpise-ukaz-pro-borotbu-z-rejderstvom-u-sferi-reestracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741528-zelenskij-pidpise-ukaz-pro-borotbu-z-rejderstvom-u-sferi-reestracii.html


 

Декомунізація для України важливий і 

необхідний процес — Гройсман 

Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман вважає декомунізацію історично 
важливим і необхідним процесом. 

 

У Києві відкрили новий офіс Британської 

Ради  

Посол Великої Британії в Україні Джудіт 
Гоф та міністр освіти та науки України Лілія 
Гриневич відкрили новий офіс Британської 
Ради в Києві. 

 

Кабмін призначить уповноваженого з 

мовної політики 

Невдовзі уряд призначить уповноваженого 
з мовної політики і створить Нацкомісію 
стандартів державної мови.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський і Меркель обговорили зустріч 

"нормандських радників" 

Президент Володимир Зеленський провів 
телефонну розмову з Федеральним 
канцлером Німеччини Ангелою Меркель 
щодо ситуації на Донбасі, звільнення 
українських бранців Росії та транзиту газу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741623-dekomunizacia-dla-ukraini-vazlivij-i-neobhidnij-proces-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741623-dekomunizacia-dla-ukraini-vazlivij-i-neobhidnij-proces-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741623-dekomunizacia-dla-ukraini-vazlivij-i-neobhidnij-proces-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741348-u-kievi-vidkrili-novij-ofis-britanskoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741348-u-kievi-vidkrili-novij-ofis-britanskoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741348-u-kievi-vidkrili-novij-ofis-britanskoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741261-kabmin-priznacit-upovnovazenogo-z-movnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741261-kabmin-priznacit-upovnovazenogo-z-movnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741261-kabmin-priznacit-upovnovazenogo-z-movnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741668-zelenskij-i-merkel-obgovorili-zustric-normandskih-radnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741668-zelenskij-i-merkel-obgovorili-zustric-normandskih-radnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741668-zelenskij-i-merkel-obgovorili-zustric-normandskih-radnikiv.html


 

Україна сьогодні відкличе послів із 12 країн 

— Пристайко 

Послами України у 12 країнах світу стануть 
не лише професійні дипломати, а й нові 
обличчя. 

 

МЗС попросить дати правову оцінку візиту 

Сіярто на Закарпаття 

Міністерство закордонних справ 
звернеться до компетентних органів 
України щодо надання правової оцінки 
візиту відвідання Закарпатської області 
очільником зовнішньополітичного 
відомства Угорщини Петером Сіярто. 

 

Порошенко на запрошення євродепутатів 

їде до Страсбурга 

П’ятий Президент України, голова партії 
"Європейська солідарність" Петро 
Порошенко 17-18 липня здійснить візит до 
Страсбурга на запрошення депутатів 
Європейського парламенту. 

 

Україна перебуває на передовій світової 

битви за демократію - Фукуяма 

Таку думку висловив провідний 
американський філософ та політолог, 
директор Центру демократії, розвитку та 
верховенства права в Стенфордському 
університеті професор Френсіс Фукуяма в 
інтерв’ю «НВ». 

ЕКОНОМІКА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741595-ukraina-sogodni-vidklice-posliv-iz-12-krain-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741595-ukraina-sogodni-vidklice-posliv-iz-12-krain-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741595-ukraina-sogodni-vidklice-posliv-iz-12-krain-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741621-mzs-poprosit-dati-pravovu-ocinku-vizitu-siarto-na-zakarpatta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741621-mzs-poprosit-dati-pravovu-ocinku-vizitu-siarto-na-zakarpatta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741621-mzs-poprosit-dati-pravovu-ocinku-vizitu-siarto-na-zakarpatta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741418-porosenko-na-zaprosenna-evrodeputativ-zdijsnit-vizit-do-strasburga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741418-porosenko-na-zaprosenna-evrodeputativ-zdijsnit-vizit-do-strasburga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741418-porosenko-na-zaprosenna-evrodeputativ-zdijsnit-vizit-do-strasburga.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/providniy-politolog-i-filosof-frensis-fukuyama-v-interv-yu-nv-50031691.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/providniy-politolog-i-filosof-frensis-fukuyama-v-interv-yu-nv-50031691.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/providniy-politolog-i-filosof-frensis-fukuyama-v-interv-yu-nv-50031691.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/providniy-politolog-i-filosof-frensis-fukuyama-v-interv-yu-nv-50031691.html


 

Українські порти за пів року збільшили 

перевалку вантажів до 70 мільйонів тонн 

У першому півріччі 2019 року морські порти 
України обробили понад 72 мільйонів тонн 
вантажів, що на 13% більше порівняно з 
аналогічним періодом минулого року. 

 

В Україні - нові вимоги до якості молока 

В Україні запрацювали нові вимоги до 
безпечності та якості молока і молочних 
продуктів, які стимулюватимуть 
підвищення обсягу виробництва молока. 

ПОЛІТВ’ЯЗНІ 

 

Денісова передала Москальковій список 

в’язнів Кремля — загалом 150 імен 

Уповноважений ВР України з прав людини 
Людмила Денісова у Москві передала 
російському омбудсмену Тетяні 
Москальковій список зі 150 громадян 
утримуваних в РФ та Криму українців. 

 

Бекіров майже не встає і не може спати - 

адвокат 

У кримськотатарського активіста Едема 
Бекірова, якого тримають у медсанчастині 
СІЗО №1 Сімферополя, різко погіршився 
стан здоров'я. 

ПРАВОПОРЯДОК 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741605-ukrainski-porti-za-piv-roku-zbilsili-perevalku-vantaziv-do-70-miljoniv-tonn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741605-ukrainski-porti-za-piv-roku-zbilsili-perevalku-vantaziv-do-70-miljoniv-tonn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741605-ukrainski-porti-za-piv-roku-zbilsili-perevalku-vantaziv-do-70-miljoniv-tonn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741627-v-ukraini-novi-vimogi-do-akosti-moloka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741627-v-ukraini-novi-vimogi-do-akosti-moloka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741536-denisova-peredala-moskalkovij-spisok-vazniv-kremla-zagalom-150-imen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741536-denisova-peredala-moskalkovij-spisok-vazniv-kremla-zagalom-150-imen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741536-denisova-peredala-moskalkovij-spisok-vazniv-kremla-zagalom-150-imen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2741522-bekirov-majze-ne-vstae-i-ne-moze-spati-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2741522-bekirov-majze-ne-vstae-i-ne-moze-spati-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2741522-bekirov-majze-ne-vstae-i-ne-moze-spati-advokat.html


 

За діджиталізацію в СБУ візьметься новий 

радник Баканова 

Служба безпеки України як ключовий 
держаний орган, уповноважений боротися 
з корупцією та оргзлочинністю долучається 
до масштабної діджиталізації та 
перезавантаження країни. 

 

НСЖУ вважає упередженим висвітлення 

справи Марківа в італійських ЗМІ 

Національна спілка журналістів України 
поділяє громадське обурення суворим 
вироком, винесеним українському 
військовослужбовцю Віталію Марківу, якого 
італійський суд визнав винним у вбивстві 
на Донбасі фоторепортера Андреа 
Рокеллі. 

 

СБУ заявляє, що викрила наймасштабнішу 

в історії України контрабанду  

Співробітники СБУ під процесуальним 
керівництвом Генпрокуратури припинили 
діяльність транснаціонального 
угруповання, яке організувало 
контрабандні поставки товарів широкого 
вжитку з Китаю до України в особливо 
великих розмірах. 

 

СБУ "накрила" велике хакерське 

угруповання з Dark Net 

Співробітники СБУ спільно з партнерами із 
США та Великої Британії припинили 
діяльність потужного хакерського 
угруповання. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741557-za-didzitalizaciu-v-sbu-vizmetsa-novij-radnik-bakanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741557-za-didzitalizaciu-v-sbu-vizmetsa-novij-radnik-bakanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741557-za-didzitalizaciu-v-sbu-vizmetsa-novij-radnik-bakanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741576-nszu-vvazae-uperedzenim-visvitlenna-spravi-markiva-v-italijskih-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741576-nszu-vvazae-uperedzenim-visvitlenna-spravi-markiva-v-italijskih-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741576-nszu-vvazae-uperedzenim-visvitlenna-spravi-markiva-v-italijskih-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2741634-sbu-zaavlae-so-vikrila-najmasstabnisu-v-istorii-ukraini-kontrabandu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2741634-sbu-zaavlae-so-vikrila-najmasstabnisu-v-istorii-ukraini-kontrabandu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2741634-sbu-zaavlae-so-vikrila-najmasstabnisu-v-istorii-ukraini-kontrabandu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2741473-sbu-nakrila-velike-hakerske-ugrupovanna-z-dark-net.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2741473-sbu-nakrila-velike-hakerske-ugrupovanna-z-dark-net.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2741473-sbu-nakrila-velike-hakerske-ugrupovanna-z-dark-net.html


 

Закон про мову набув чинності: які норми 

почали діяти сьогодні 

Впровадження змін у мовній сфері 
почалося, але повністю документ 
імплементують за кілька років 

 

Мільйони доларів для «угорців» Брензовича 

Стало відомо, скільки Будапешт «вливає» 
в ТУК Закарпаття та як кандидат у нардепи 
«приходує» ці кошти 

 

Чому Світовий банк “підставляє” 

українських політиків-популістів 

В СБ радять Києву обмежити темпи 
підвищення мінімальної зарплати і 
попереджають про низку ризиків для нашої 
економіки 

 

Вічне повернення і краще завтра: Нотатки з 

Одеського кінофестивалю 

Про фільми «Додому» – Нарімана Алієва та 

«Звуки революції» – Білла Гуттентага і Дена 

Стурмана

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741582-zakon-pro-movu-nabuv-cinnosti-aki-normi-pocali-diati-sogodni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741582-zakon-pro-movu-nabuv-cinnosti-aki-normi-pocali-diati-sogodni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741582-zakon-pro-movu-nabuv-cinnosti-aki-normi-pocali-diati-sogodni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2741451-miljoni-dolariv-dla-ugorciv-brenzovica-foto-dokumenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2741451-miljoni-dolariv-dla-ugorciv-brenzovica-foto-dokumenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741556-comu-svitovij-bank-pidstavlae-ukrainskih-politikivpopulistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741556-comu-svitovij-bank-pidstavlae-ukrainskih-politikivpopulistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741556-comu-svitovij-bank-pidstavlae-ukrainskih-politikivpopulistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2741319-vicne-povernenna-i-krase-zavtra-notatki-z-odeskogo-kinofestivalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2741319-vicne-povernenna-i-krase-zavtra-notatki-z-odeskogo-kinofestivalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2741319-vicne-povernenna-i-krase-zavtra-notatki-z-odeskogo-kinofestivalu.html


 

Зеленський нагородив футболістів U-20, які 

виграли чемпіонат світу 

Президент Володимир Зеленський 
відзначив державними нагородами членів 
молодіжної збірної команди України U-20 з 
футболу та золотих медалістів ІІ 
Європейських ігор, де українці посіли 
загальнокомандне третє місце. 

 

Українські синхроністки виграли "бронзу" 

чемпіонату світу у групових вправах 

В Кванджу (Республіка Корея) триває 
чемпіонат світу з водних видів спорту. 

 

Посібники Інституту нацпам'яті схвалили 

для використання у школах 

Комісія з історії Науково-методичної ради з 
питань освіти МОН надала 11 виданням і 
ресурсам Українського інституту нацпам’яті 
гриф «Схвалено для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах». 

 

Реєстр сертифікованих педагогів буде 

відкритим 

Міністерство освіти і науки України 
пропонує для громадського обговорення 
проєкт Положення про реєстр сертифікатів 
педагогічних працівників, що успішно 
пройшли сертифікацію. 

 

Держкіно назвало переможців конкурсу, які 

поїдуть на фестиваль у Торонто 

Державне агентство з питань кіно 
оголосило імена переможців конкурсу, які 
отримають тревелгрант для подорожі на 
Міжнародний кінофестиваль в Торонто. 
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Дощі з грозами поливатимуть Україну до 

кінця тижня 

17 липня в Україні очікується мінлива 
хмарність. Вночі місцями у західних, 
східних та Сумській областях, вдень в 
Україні, крім південної частини, 
короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер 
західний, північно-західний, 5-10 м/с. 
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