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ТОП 

 

Зеленський розповів про деталі телефонної 

розмови з Путіним 

Президент України Володимир Зеленський 

розповів про деталі, пов'язані з телефонною 

розмовою з президентом Російської Федерації 
Володимиром Путіним, під час якої обговорив 

зокрема питання звільнення полонених.

 

Зеленський хоче надавати друге 

громадянство етнічним українцям із 

діаспори 

Київ може почати надавати етнічним 

українцям, що живуть за кордоном, друге 

громадянство – України.
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ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну 

ситуацію через вірус Ебола в Конго 

Всесвітня організація охорони здоров'я 
запровадила статус надзвичайної ситуації 

міжнародного масштабу у зв'язку з масовим 

поширенням вірусу Ебола в Демократичній 

Республіці Конго.

 

 

Ситуація у Венесуелі погіршується – 

Євросоюз 

Політичний та економічний колапс у Венесуелі 
продовжує вражати населення, про що 

свідчить той факт, що більше 4 мільйонів 

людей були змушені покинули країну. Ця 

криза також залишається головним джерелом 

нестабільності в регіоні.

 

 

СВІТ 

 

Переговори з РФ щодо ядерної зброї не дали 

результатів — Держдеп США 

Делегація США висловила Росії занепокоєння 

у зв'язку з неконтрольованим процесом 

розгортання нестратегічної ядерної зброї 
всупереч досягнутим раніше домовленостям, а 

також невиконанням міжнародних договорів.

 

Європарламент визначив склад делегації 

співробітництва з Україною 

Європейський Парламент у середу під час 

пленарного засідання у Страсбурзі визначив 

склади делегацій в рамках міжпарламентської 

співпраці з третіми країнами.
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Очільник МВС Грузії дав покази щодо 

розгону протестувальників у Тбілісі 

Міністр внутрішніх справ Грузії Георгій 
Гахарія був допитаний прокуратурою у справі 

про силовий розгін акції протесту у Тбілісі в 

ніч проти 21 червня.

 

 

США зроблять все можливе, щоб вирішити 

суперечку між Сеулом та Токіо 

Високопоставлений американський дипломат 

Девід Стівел заявив, що Вашингтон зробить 

все, "що можна зробити" для вирішення 
торговельної суперечки між двома близькими 

союзниками США - Південною Кореєю та 

Японією.

 

Туреччина закликала США відмовитися від 

її виключення з програми F-35 

Міністерство закордонних справ Туреччини 

звернулося в четвер до Сполучених Штатів із 

закликом відмовитися від рішення про 

виключення республіки з програми з 
постачання винищувачів п'ятого покоління F-

35.

 

 

Російський додаток FaceApp може 

порушувати конфіденційність - ЗМІ 

Популярний останнім часом серед 

користувачів соціальних мереж додаток 
FaceApp, який "зістарює" обличчя, може 

порушувати конфіденційність користувачів.
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Конгрес США заблокував розгляд 

процедури імпічменту Трампа 

Конгрес США сьогодні на голосуванні 
заблокували процедури імпічменту президента 

США Дональда Трампа.

 

  

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Мінську домовилися про стале 

припинення вогню з опівночі 21 липня 

У Мінську на засіданні Тристоронньої 

контактної групи домовилися про стале та 
безстррокове припинення вогню з опівночі 21 

липня

 

 

Чутки, що Європа нібито втомилася від 

України, точно є неправда - Порошенко 

Україна залишається високо в порядку 
денному Європарламенту, а чутки, які Росія 

розпускає про те, що Європа нібито втомилася 

від України, є неправдивими.

 

 

Україна в ОБСЄ нагадала про 

відповідальність РФ за збитий 

малайзійський "Боїнг" 

Українська делегація в ОБСЄ під час засідання 

Форуму зі співробітництва у галузі безпеки у 

середу порушила тему збиття в небі над 

окупованим Донбасом малайзійського "Боїнга" 
рейсу МН-17, наголосивши на відповідальності 

Росії за цей військовий злочин.
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Геращенко розповіла про плани 

"Європейської Солідарності" у новому 

парламенті 

Команда «Європейської Солідарності» на чолі 

з лідером партії, п’ятим президентом України 

Петром Порошенком у Страсбурзі працює над 

зміцненням проукраїнської коаліції.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський про Куницького: Якщо він не 

віддав другий паспорт — не може бути 

депутатом 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 
Олександр Куницький не може стати народним 

депутатом України, якщо він досі є 

громадянином двох країн.

 

CБУ блокувала механізм незаконних 

пасажирських перевезень з "ЛНР" 

Співробітники Служби безпеки України 

блокували механізм незаконних пасажирських 
перевезень з тимчасово окупованих районів 

Луганщини на підконтрольну українській владі 

територію та у зворотному напрямку.

 

Зеленський з гелікоптера побачив, скільки 

лісу "викосили" на Харківщині 

Під час робочої поїздки на Харківщину 

Президент України Володимир Зеленський з 

гелікоптера оцінив масштаби катастрофічної 

вирубки лісів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742505-gerasenko-rozpovila-pro-plani-evropejskoi-solidarnosti-u-novomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742505-gerasenko-rozpovila-pro-plani-evropejskoi-solidarnosti-u-novomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742505-gerasenko-rozpovila-pro-plani-evropejskoi-solidarnosti-u-novomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742505-gerasenko-rozpovila-pro-plani-evropejskoi-solidarnosti-u-novomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742505-gerasenko-rozpovila-pro-plani-evropejskoi-solidarnosti-u-novomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742505-gerasenko-rozpovila-pro-plani-evropejskoi-solidarnosti-u-novomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742505-gerasenko-rozpovila-pro-plani-evropejskoi-solidarnosti-u-novomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742505-gerasenko-rozpovila-pro-plani-evropejskoi-solidarnosti-u-novomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742505-gerasenko-rozpovila-pro-plani-evropejskoi-solidarnosti-u-novomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742505-gerasenko-rozpovila-pro-plani-evropejskoi-solidarnosti-u-novomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742505-gerasenko-rozpovila-pro-plani-evropejskoi-solidarnosti-u-novomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742505-gerasenko-rozpovila-pro-plani-evropejskoi-solidarnosti-u-novomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742569-zelenskij-pro-kunickogo-akso-vin-ne-viddav-drugij-pasport-ne-moze-buti-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742569-zelenskij-pro-kunickogo-akso-vin-ne-viddav-drugij-pasport-ne-moze-buti-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742569-zelenskij-pro-kunickogo-akso-vin-ne-viddav-drugij-pasport-ne-moze-buti-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742569-zelenskij-pro-kunickogo-akso-vin-ne-viddav-drugij-pasport-ne-moze-buti-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742569-zelenskij-pro-kunickogo-akso-vin-ne-viddav-drugij-pasport-ne-moze-buti-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742569-zelenskij-pro-kunickogo-akso-vin-ne-viddav-drugij-pasport-ne-moze-buti-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742569-zelenskij-pro-kunickogo-akso-vin-ne-viddav-drugij-pasport-ne-moze-buti-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742569-zelenskij-pro-kunickogo-akso-vin-ne-viddav-drugij-pasport-ne-moze-buti-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742569-zelenskij-pro-kunickogo-akso-vin-ne-viddav-drugij-pasport-ne-moze-buti-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742569-zelenskij-pro-kunickogo-akso-vin-ne-viddav-drugij-pasport-ne-moze-buti-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742569-zelenskij-pro-kunickogo-akso-vin-ne-viddav-drugij-pasport-ne-moze-buti-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2742569-zelenskij-pro-kunickogo-akso-vin-ne-viddav-drugij-pasport-ne-moze-buti-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2742559-cbu-blokuvala-mehanizm-nezakonnih-pasazirskih-perevezen-z-tak-zvanoi-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2742559-cbu-blokuvala-mehanizm-nezakonnih-pasazirskih-perevezen-z-tak-zvanoi-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2742559-cbu-blokuvala-mehanizm-nezakonnih-pasazirskih-perevezen-z-tak-zvanoi-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2742559-cbu-blokuvala-mehanizm-nezakonnih-pasazirskih-perevezen-z-tak-zvanoi-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2742559-cbu-blokuvala-mehanizm-nezakonnih-pasazirskih-perevezen-z-tak-zvanoi-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2742559-cbu-blokuvala-mehanizm-nezakonnih-pasazirskih-perevezen-z-tak-zvanoi-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742508-zelenskij-z-gelikoptera-pobaciv-skilki-lisu-vikosili-na-hrakivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742508-zelenskij-z-gelikoptera-pobaciv-skilki-lisu-vikosili-na-hrakivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742508-zelenskij-z-gelikoptera-pobaciv-skilki-lisu-vikosili-na-hrakivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742508-zelenskij-z-gelikoptera-pobaciv-skilki-lisu-vikosili-na-hrakivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742508-zelenskij-z-gelikoptera-pobaciv-skilki-lisu-vikosili-na-hrakivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2742508-zelenskij-z-gelikoptera-pobaciv-skilki-lisu-vikosili-na-hrakivsini.html


 

Донбас: окупанти порушили "тишу" 15 

разів, втрат немає 

У середу, 17 липня, збройні формування Росії 
15 разів порушили режим припинення вогню. З 

них 1 раз – із застосуванням забороненої 

Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 

82 мм.

 

ВИБОРИ 

 

Кремль використовує українських моряків 

для впливу на вибори в Раду – Волкер 

Російська влада на чолі з Путіним прагне 

використати незаконно затриманих 
українських моряків та видачу російських 

паспортів жителям Донбасу для того, щоби 

вплинути на результати позачергових 

парламентських виборів в Україні.

 

До України прибули канадські 

короткотермінові спостерігачі 

До України прибули всі 128 канадських 

короткотермінових спостерігачів за виборами 
на чолі із колишнім главою МЗС Канади 

Ллойдом Аксворс

 

На парламентські вибори в Україні прибуде 

60 спостерігачів від ПА ОБСЄ 

Близько 60 спостерігачів від Парламентської 

Асамблеї ОБСЄ, включаючи 42 парламентарії з 

20 країн, прибудуть в Україну цього тижня для 
спостереження за парламентськими виборами 

21 липня.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

18 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні липневого Афанасія; чи буде місяць 
яскравим, де вітри дутимуть та що в кого 

свербітиме

 

 

З Донеччини до «Артеку» та «Молодої 

гвардії» направили 79 дітей 

Від Донецької області до дитячих центрів 

«Артек» та «Молода гвардія» направлено 79 

дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки.

 

Дитячі бібліотеки Львова поповнились 

книгами для незрячих читачів 

Унікальні книги, надруковані шрифтом 
Брайля, поповнили фонди дитячих бібліотек 

Львова. Відтепер багатий літературний світ 

став доступнішим для юних читачів із вадами 

зору.
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