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ТОП 

 

Радбез ООН: країни ЄС нагадали про 

російські злочини на Донбасі, моряків та 

МН17 

Країни ЄС нагадують про зобов’язання Росії 

звільнити без додаткових умов українських 

моряків, засуджують вбивство українських 

медиків, закликають Росію припинити 

роздмухування конфлікту та співпрацювати з 

голландськими прокурорами для встановлення 

винних у збитті МН17

 

Глава МВФ Крістін Лагард йде у відставку 

Керуючий директор МВФ Крістін Лагард 

оголосила про свою відставку майже за два 

місяці до того, як її заява набере чинності для 

того, щоб Фонд устиг підібрати їй наступника.
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У Будинку профспілок провели вечір 

солідарності на підтримку Сенцова та 

політв'язнів 

У Будинку Профспілок 16 липня активісти 

організували вечір солідарності на підтримку 

Олега Сенцова та інших політв'язнів Кремля і 

показали документальний фільм Аскальда 

Курова “Процес. Російська держава проти 

Олега Сенцова“.

 

СВІТ 

 

Джонсон хоче зупинити роботу парламенту 

задля Brexit без угоди 

Борис Джонсон, кандидат на посаду прем’єра 

Великої Британії від консерваторів, планує в 

разі своєї перемоги призупинити роботу 

парламенту в жовтні – для здійснення виходу 

країни з ЄС без угоди.

 

Новий Президент Єврокомісії пропонує 

ухвалити перший екологічний закон 

Євросоюзу 

Новий Президент Єврокомісії Урсула фон дер 

Ляєн визначила протидію кліматичним змінам 

як один з пріоритетів власної роботи на цій 

посаді.

 

Меркель упевнена, що фон дер Ляєн 

упорається з викликами 

Канцлер ФРН Ангела Меркель упевнена, що її 

міністр оборони Урсула фон дер Ляєн 

упорається з викликами, що стоять перед 

європейськими інституціями, очолюючи 

Європейську комісію.
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Німці назвали Майю Санду джерелом 

натхнення для жінок у європейській 

політиці 

Прем'єр-міністр Республіки Молдова Майя 

Санду в рамках свого офіційного візиту до 

Німеччини зустрілася в Берліні з лідером 

Християнсько-демократичного союзу (ХДС) 

Аннегрет Крамп-Карренбауер

 

Канада збільшує щорічну підтримку 

проектів із розвитку демократії у світі 

Канада вирішила збільшити на $10 млн 

щорічну підтримку проектів із розвитку 

демократії у світі.

 

Конгрес засудив Трампа за расистські 

висловлювання 

Палата представників проголосувала за 

резолюцію про офіційне засудження 

расистських висловлювань президента США 

Дональда Трампа, які він опублікував у Twitter 

і адресував чотирьом жінкам конгресменам, 

що походять з іммігрантських сімей.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Волкер сподівається, що Москва погодиться 

на обмін полоненими  

Спеціальний представник США з питань 

українських перемовин Курт Волкер 

сподівається, що РФ погодиться на обмін 

полоненими, і, в разі успіху, це стане 

результатом прямої взаємодії президентів 

Зеленського та Путіна.
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У Пентагоні чекають продовження 

оборонних реформ в Україні  

Номінант на посаду міністра оборони США 

Марк Еспер заявив, що очікує від України 

продовження реформ у сфері безпеки та 

підтвердив свою відданість продовжувати 

підтримку України на цьому напрямі на тлі 

російської збройної агресії.

 

В Україні простоює багато іноземного 

військового обладнання — Саджан 

Отримане від міжнародних союзників 

військове обладнання подекуди простоює в 

Україні на складах.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський затвердив делегацію на зустріч 

держав-учасниць Конвенції про заборону 

біологічної зброї 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав указ “Про делегацію України для 

участі у щорічній зустрічі експертів держав — 

учасниць Конвенції про заборону розробки, 

виробництва та накопичення запасів 

бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї 

та про їх знищення”.

 

Зеленський сьогодні їде на Миколаївщину 

У середу Миколаївщину відвідає Президент 

України Володимир Зеленський.
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Президент увів Баканова й Нефьодова до 

антикорупційної Нацради 

Президент Володимир Зеленський увів 

першого заступника Івана Баканова до 

персонального складу Національної ради з 

питань антикорупційної політики.

 

 

Зеленський звільнив керівників двох 

районів Києва та ще 20 голів РДА 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

голів Оболонської та Печерської районних у 

місті Києві державних адміністрацій.

 

Укренерго заявляє про проблеми у роботі 

енергосистеми 

Енергосистема працює зі зниженою 

надійністю, більшу частину доби покриття 

необхідних резервів пропозиціями генеруючих 

компаній становить близько 55-60%.

 

 

Євробонди Нафтогазу: Коболєв сказав, куди 

підуть гроші 

Кошти за євробондами, які були розміщені 

НАК "Нафтогаз України", надійдуть до 22 

липня.
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Добкіна викликали на допит до 

Генпрокуратури 

Народний депутат Михайло Добкін у четвер, 

25 липня повинен з'явитися на допит в 

управління спеціальних розслідувань 

Генпрокуратури

 

БЕЗПЕКА 

 

Окупанти відправляють на Донбас 

додаткові підрозділи снайперів — розвідка 

З території Росії на тимчасово окуповану 

територію у Донецькій та Луганській областях 

направляються додаткові снайперські 

підрозділи.

 

Окупанти на Донбасі обстріляли позиції 

ЗСУ із мінометів заборонених калібрів 

16 липня збройні формування РФ 8 разів 

порушили режим припинення вогню. З них 3 

рази – із застосуванням забороненої 

Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 

120 та 82 мм

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Гройсман: 76 українських фільмів вже 

відзняли, 72 - у роботі 

Завдяки ініціативі підтримки розвитку 

українського кіно в країні знімається все 

більше якісних фільмів.
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Нацрада просить NewsOne підготувати 

документи для перевірки 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення 22-23 липня проведе 

позапланову виїзну перевірку телеканалу 

NewsОne.

 

Серіал "Чорнобиль" отримав 19 номінацій 

премії "Еммі"  

Серіал "Чорнобиль" (копродукція HBO і Sky) 

увійшов до трійки лідерів за кількістю 

номінацій американської телевізійної премії 

Emmy Awards 2019 рік. Він отримав 19 

номінацій.
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