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ТОП 

 

Суд у Москві продовжив арешт всім 

українським морякам 

Лефортовський суд Москви продовжив 
арешт усім військовополоненим 
українським морякам. 

 

Саміт "нормандської четвірки" - 

Зеленський спрогнозував терміни 

Президент України Володимир Зеленський 
анонсував зустріч лідерів "нормандської 
четвірки" після ще однієї зустрічі 
представників Франції, Німеччини, України 
та Росії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2742360-sud-u-moskvi-prodovziv-arest-vsim-ukrainskim-morakam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2742360-sud-u-moskvi-prodovziv-arest-vsim-ukrainskim-morakam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2742360-sud-u-moskvi-prodovziv-arest-vsim-ukrainskim-morakam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742471-samit-normandskoi-cetvirki-zelenskij-sprognozuvav-termini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742471-samit-normandskoi-cetvirki-zelenskij-sprognozuvav-termini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742471-samit-normandskoi-cetvirki-zelenskij-sprognozuvav-termini.html


 

На Банковій пояснили, як скоротять 

міністерства та інші органи влади 

У рамках реформування Кабінету міністрів 
може бути зменшено кількість віцепрем'єр-
міністрів, які не очолюють міністерства, та 
деяких центральних органів виконавчої 
влади. 

 

Окупанти на Донбасі гатять із забороненої 

зброї: найгарячіші точки 

Сьогодні, 17 липня, збройні формування 
РФ шість разів відкривали вогонь по 
позиціях Об'єднаних сил на Донбасі, у тому 
числі і з великокаліберної зброї. Втрат 
серед українських захисників немає. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський візьме участь у засіданні 

Нацради з антикорупційної політики 

Президент України Володимир Зеленський 
18 липня візьме участь у засіданні 
Національної ради з питань 
антикорупційної політики. 

 

Парубій готовий скликати позачергову 

сесію ВР, а не засідання 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 
заявляє, що може скликати позачергову 
сесію парламенту, а не засідання, як 
просить Президент Володимир 
Зеленський. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742076-na-bankovij-poasnili-ak-skorotat-ministerstva-ta-insi-organi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742076-na-bankovij-poasnili-ak-skorotat-ministerstva-ta-insi-organi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742076-na-bankovij-poasnili-ak-skorotat-ministerstva-ta-insi-organi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2742459-okupanti-gatat-iz-zaboronenoi-zbroi-najgaracisi-tocki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2742459-okupanti-gatat-iz-zaboronenoi-zbroi-najgaracisi-tocki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2742459-okupanti-gatat-iz-zaboronenoi-zbroi-najgaracisi-tocki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742324-zelenskij-vizme-ucast-u-zasidanni-nacradi-z-antikorupcijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742324-zelenskij-vizme-ucast-u-zasidanni-nacradi-z-antikorupcijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742324-zelenskij-vizme-ucast-u-zasidanni-nacradi-z-antikorupcijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742303-parubij-gotovij-sklikati-pozacergovu-sesiu-vr-a-ne-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742303-parubij-gotovij-sklikati-pozacergovu-sesiu-vr-a-ne-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742303-parubij-gotovij-sklikati-pozacergovu-sesiu-vr-a-ne-zasidanna.html


 

Уряд схвалив стратегію популяризації 

української мови до 2030 року 

Кабінет міністрів схвалив стратегію 
популяризації української мови до 2030 
року “Сильна мова – успішна держава”. 

 

Офіс Президента готує для нової Ради 

законопроєкти щодо інформполітики 

В Офісі Президента напрацьовують пакети 
галузевих законопроєктів, зокрема з 
інформполітики, які планують внести до 
Верховної Ради нового скликання протягом 
перших двох місяців. 

 

Гройсман вважає, що реформу 

децентралізації треба закріпити у 

Конституції  

Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман наголосив, що після 
парламентських виборів реформу 
децентралізації мають закріпити в 
Конституції, або ж нав’язуватимуть 
федералізацію. 

 

ОПОРА пояснила, чому Виборчий кодекс 

можуть оскаржити 

Голова Громадянської мережі "ОПОРА" 
Ольга Айвазовська заявила, що Виборчий 
кодекс може бути оскаржений через 
порушення регламенту при його ухваленні.

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2742399-urad-shvaliv-strategiu-popularizacii-ukrainskoi-movi-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2742399-urad-shvaliv-strategiu-popularizacii-ukrainskoi-movi-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2742399-urad-shvaliv-strategiu-popularizacii-ukrainskoi-movi-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742277-ofis-prezidenta-gotue-dla-novoi-radi-zakonoproekti-sodo-informpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742277-ofis-prezidenta-gotue-dla-novoi-radi-zakonoproekti-sodo-informpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742277-ofis-prezidenta-gotue-dla-novoi-radi-zakonoproekti-sodo-informpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742273-grojsman-vvazae-so-reformu-decentralizacii-treba-zakripiti-u-konstitucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742273-grojsman-vvazae-so-reformu-decentralizacii-treba-zakripiti-u-konstitucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742273-grojsman-vvazae-so-reformu-decentralizacii-treba-zakripiti-u-konstitucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742273-grojsman-vvazae-so-reformu-decentralizacii-treba-zakripiti-u-konstitucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2742334-opora-poasnila-comu-viborcij-kodeks-mozut-oskarziti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2742334-opora-poasnila-comu-viborcij-kodeks-mozut-oskarziti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2742334-opora-poasnila-comu-viborcij-kodeks-mozut-oskarziti.html


 

У справі MH17 з'явилися нові свідки — 

Міжнародна слідча група 

Нові свідки у справі про авіакатастрофу рейсу 

МН17 зв'язалися з Міжнародною слідчою 

групою (JIT). 

 

ЄС і НАТО максимально ефективно 

наростили допомогу України - аналітик 

НАТО 

Партнерство між НАТО і ЄС має тривалу 
історію та фундаментальну природу, що 
знайшло прояв у реагуванні на нову 
загрозу зі Сходу, яка з’явилася після 
незаконної анексії Криму та агресії РФ 
проти України. 

 

Росія різко збільшила транзиту газу 

Україною через зупинку Nord Stream 

Сьогодні через зупинку на ремонт двох 
ниток газопроводу "Північний потік" 
російський Газпром різко збільшив обсяги 
транзиту газу до ЄС через українську ГТС 
– на 25%. 

ЕКОНОМІКА 

 

На ЧАЕС розпочав роботу завод із 

переробки радіоактивних відходів 

На промисловому майданчику 
Чорнобильської АЕС розпочав роботу 
завод з переробки рідких радіоактивних 
відходів (РАВ). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2742271-u-spravi-mh17-zavilisa-novi-svidki-miznarodna-slidca-grupa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2742271-u-spravi-mh17-zavilisa-novi-svidki-miznarodna-slidca-grupa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2742271-u-spravi-mh17-zavilisa-novi-svidki-miznarodna-slidca-grupa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2742279-es-i-nato-maksimalno-efektivno-narostili-dopomogu-ukraini-analitik-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2742279-es-i-nato-maksimalno-efektivno-narostili-dopomogu-ukraini-analitik-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2742279-es-i-nato-maksimalno-efektivno-narostili-dopomogu-ukraini-analitik-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2742279-es-i-nato-maksimalno-efektivno-narostili-dopomogu-ukraini-analitik-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742200-rosia-rizko-zbilsila-tranzitu-gazu-ukrainou-cerez-zupinku-nord-stream.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742200-rosia-rizko-zbilsila-tranzitu-gazu-ukrainou-cerez-zupinku-nord-stream.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742200-rosia-rizko-zbilsila-tranzitu-gazu-ukrainou-cerez-zupinku-nord-stream.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742155-na-caes-rozpocav-robotu-zavod-iz-pererobki-radioaktivnih-vidhodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742155-na-caes-rozpocav-robotu-zavod-iz-pererobki-radioaktivnih-vidhodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742155-na-caes-rozpocav-robotu-zavod-iz-pererobki-radioaktivnih-vidhodiv.html


 

Президент Енергоатому заявляє, що 

підприємство змусили демпінгувати на 

аукціонах 

Якби Державне підприємство "НАЕК 
"Енергоатом" отримало можливість 
продавати вироблену електроенергію на 
конкурентному ринку, замість зобов'язання 
90% ресурсу продавати за заниженими 
цінами на аукціоні… 

 

Пацкан: Кабмін не може іти на “канікули”, 

доки не врегульоване питання тарифів 

Рахункова палата сподівається, що 
Міністерство внутрішніх справ сприятиме 
проведенню перевірки у НАК "Нафтогаз 
України". 

 

Місцеві бюджети отримали майже 1 мільярд 

від нафтогазових компаній 

Місцеві бюджети отримали майже 1 
мільярд гривень від українських 
нафтогазових компаній за січень-травень 
цього року. 

 

До бюджету за пів року надійшло 118 

мільярдів гривень ПДФО 

До зведеного бюджету у січні-червні 2019 
року надійшло 118 млрд грн податку на 
доходи фізичних осіб, що на 20,9 млрд грн 
більше, ніж за відповідний період минулого 
року. 

ПРАВОПОРЯДОК 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742139-prezident-enegoatomu-zaavlae-so-pidpriemstvo-zmusili-dempinguvati-na-aukcionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742139-prezident-enegoatomu-zaavlae-so-pidpriemstvo-zmusili-dempinguvati-na-aukcionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742139-prezident-enegoatomu-zaavlae-so-pidpriemstvo-zmusili-dempinguvati-na-aukcionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742139-prezident-enegoatomu-zaavlae-so-pidpriemstvo-zmusili-dempinguvati-na-aukcionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742118-packan-kabmin-ne-moze-iti-na-kanikuli-doki-ne-vregulovane-pitanna-tarifiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742118-packan-kabmin-ne-moze-iti-na-kanikuli-doki-ne-vregulovane-pitanna-tarifiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742118-packan-kabmin-ne-moze-iti-na-kanikuli-doki-ne-vregulovane-pitanna-tarifiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742231-miscevi-budzeti-otrimali-majze-1-milard-vid-naftogazovih-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742231-miscevi-budzeti-otrimali-majze-1-milard-vid-naftogazovih-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742231-miscevi-budzeti-otrimali-majze-1-milard-vid-naftogazovih-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741943-do-budzetu-za-piv-roku-nadijslo-118-milardiv-griven-pdfo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741943-do-budzetu-za-piv-roku-nadijslo-118-milardiv-griven-pdfo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741943-do-budzetu-za-piv-roku-nadijslo-118-milardiv-griven-pdfo.html


 

Захист Бекірова просить омбудсмена РФ 

клопотати про домашній арешт 

Захист Едема Бекірова просить 
російського омбудсмена Тетяну 
Москалькову клопотати про переведення 
тяжкохворого кримськотатарського 
активіста під домашній арешт.

 

ДБР розслідує 11 справ стосовно 

високопосадовців — Труба 

Державне бюро розслідувань розслідує 11 
кримінальних справ стосовно 
високопосадовців. 

 

НАБУ і САП закликають Раду підтримати 

зміни до закону про Антикорупційний суд 

Національне антикорупційне бюро і 
Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура підтримують зміни до Закону 
України «Про Вищий антикорупційний суд». 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чому Україна заробляє на експорті менше, 

ніж платить за імпорт 

Черговий рекорд з експорту агропродукції 
радує. Та не зовсім. Бо закордон 
постачали, здебільшого, сировину. 
Прибутки ж гарантує глибока переробка  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2742312-zahist-bekirova-prosit-ombudsmena-rf-klopotati-pro-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2742312-zahist-bekirova-prosit-ombudsmena-rf-klopotati-pro-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2742312-zahist-bekirova-prosit-ombudsmena-rf-klopotati-pro-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741977-dbr-rozslidue-11-sprav-stosovno-visokoposadovciv-truba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741977-dbr-rozslidue-11-sprav-stosovno-visokoposadovciv-truba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741977-dbr-rozslidue-11-sprav-stosovno-visokoposadovciv-truba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741954-nabu-i-sap-zaklikaut-radu-pidtrimati-zmini-do-zakonu-pro-antikorupcijnij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741954-nabu-i-sap-zaklikaut-radu-pidtrimati-zmini-do-zakonu-pro-antikorupcijnij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2741954-nabu-i-sap-zaklikaut-radu-pidtrimati-zmini-do-zakonu-pro-antikorupcijnij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742389-comu-ukraina-zaroblae-na-eksporti-mense-niz-platit-za-import.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742389-comu-ukraina-zaroblae-na-eksporti-mense-niz-platit-za-import.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742389-comu-ukraina-zaroblae-na-eksporti-mense-niz-platit-za-import.html


 

Влада знову говорить про знесення 

хрущовок. Які перспективи цього разу? 

Мінрегіонбуд навіть підготував 
законопроект, який передбачає новий 
механізм переселення людей. Але чи є у 
нього шанси – велике питання  

 

Українська тайга на житомирському 

Поліссі 

Цього разу проєкт «Точка на карті» 
пропонує захопливу подорож у Поліський 
природний заповідник на півночі 
Житомирщини, від якого рукою подати до 
кордону з Білоруссю  

СУСПІЛЬСТВО 

 

Чотири партії впевнено проходять до Ради, 

ще три мають шанс 

Чотири політичні партії мають шанси подолати 

5-відсотковий бар’єр для проходження до 

Верховної Ради на майбутніх позачергових 

виборах. 

 

Для українських шкіл запустять проєкт 

Youth Media Lab 

Перший заступник міністра інформполітики 
України Еміне Джапарова та міністр освіти і 
науки України Лілія Гриневич анонсували 
старт масштабного освітнього проєкту 
Youth Media Lab для українських шкіл 
восени цього року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741607-vlada-znovu-govorit-pro-znesenna-hrusovok-aki-perspektivi-cogo-razu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741607-vlada-znovu-govorit-pro-znesenna-hrusovok-aki-perspektivi-cogo-razu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2741607-vlada-znovu-govorit-pro-znesenna-hrusovok-aki-perspektivi-cogo-razu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742050-ukrainska-tajga-na-zitomirskomu-polissi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742050-ukrainska-tajga-na-zitomirskomu-polissi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742050-ukrainska-tajga-na-zitomirskomu-polissi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2742135-cotiri-partii-vpevneno-prohodat-do-radi-se-tri-maut-sans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2742135-cotiri-partii-vpevneno-prohodat-do-radi-se-tri-maut-sans.html
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В Україні запустили базу небезпечних 

товарів: техніка, будматеріали та іграшки 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі запустило базу небезпечної 
нехарчової продукції; на ресурсі вже 
розміщено інформацію про кілька видів 
товарів для дітей.

 

На Монастирському острові у Дніпрі 

проведуть три музичні фестивалі 

Монастирський острів у Дніпрі стане 
головним майданчиком проведення трьох 
міжнародних фестивалів у межах проєкту 
"Наш острів". 

 

Українці створили додаток, що допоможе 

знайти компанію для занять спортом 

У сервісі Playseek можна організовувати 
футбольні матчі й пробіжки та 
приєднуватись до ігор інших містян  
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