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ТОП 

 

На Донбасі - шість порушень “тиші”, 

поранений боєць ЗСУ 

Російсько-окупаційні війська упродовж дня 
18 липня 6 разів обстріляли позиції 
Об'єднаних сил на Донбасі. Один 
український військовослужбовець отримав 
поранення. 

 

В Україні затвердили новий Порядок 

перетину лінії розмежування 

Кабінет міністрів 17 липня затвердив новий 
Порядок перетину лінії розмежування на 
сході України. 
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У Мінську домовилися про "правову 

чистку" списків для обміну в'язнів - 

Безсмертний 

На засіданні Тристоронньої контактної 
групи у Мінську 17 липня домовлено про 
початок процедури обміну незаконно 
утримуваними, військовополоненими та 
засудженими особами після проведення 
так званої правової чистки. 

 

Сущенко і ще понад 100 імен: 

Європарламент вимагає від РФ негайно 

звільнити політв’язнів 

Европейський парламент оприлюднив 
повний текст резолюції за підсумками 
слухань щодо політичних в’язнів в Росії, 
зокрема, незаконно ув’язнених українських 
громадян… 

 

Чи зазнала декомунізація фіаско? 

Крок необхідний, але недостатній для 
повного очищення від радянського 
минулого 

УКРАЇНА 

 

Порушення перемир'я передбачає 

дисциплінарні заходи - ТКГ 

У випадках порушень режиму припинення 
вогню на Донбасі вживатимуть 
"дисциплінарні заходи". 
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Президент вважає пріоритетом не боротьбу, 

а подолання корупції 

Президент України Володимир Зеленський 
сподівається, що оновлена Національна 
рада з питань антикорупційної політики 
стане майданчиком для реальної боротьби 
з корупцією в країні. 

 

У НАЗК розгорівся скандал після наради з 

Президентом 

Троє з п'яти членів Національного 
агентства з питань запобігання корупції 
(НАЗК) обурені неучастю свого керівника 
Олександра Мангула у засіданні 
Національної ради з питань 
антикорупційної політики при Президентові 
України. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський звернувся до інвесторів 

англійською: Welcome to Ukraine 

Президент України Володимир Зеленський 
звернувся до іноземних інвесторів, 
запросив їх відвідати Україну та 
інвестувати в її економіку, а також 
пообіцяв, що він та його команда, так само 
як і нові уряд та парламент, будуть 
сприятимуть роботі зарубіжних інвесторів. 

 

Берлін побачив позитивні зрушення у 

виконанні Мінських угод 

У Німеччині вважають, що останнім часом 
у просуванні Мінського процесу з’явилися 
позитивні сигнали. 
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Путін на зустрічі з Медведчуком вкотре 

заговорив про "прямі контакти" з ОРДЛО 

Під час зустрічі з лідером партії 
"Опозиційна платформа — За життя" 
Віктором Медведчуком президент РФ 
Володимир Путін вкотре заявив, що мир на 
Донбасі можливий лише через прямі 
переговори української влади з 
представниками ОРДЛО.

 

Макрон обговорив із Путіним 

“нормандський формат” 

Президенти РФ та Франції обговорили 
телефоном війну на Донбасі та 
перспективи "нормандського формату". 

ЕКОНОМІКА 

 

Співпраця з МВФ дозволить збільшити 

резерви до $23 мільярдів - НБУ 

Подальша співпраця з Міжнародним 
валютним фондом відкриє Україні 
додаткові джерела фінансування та 
дозволить наростити міжнародні резерви 
до 23 млрд доларів у 2021 році. 

 

Глава Нацбанку назвав причини зміцнення 

гривні 

Серед основних причин зміцнення гривні 
до долара з початку 2019 року - 
сприятлива зовнішня кон'юнктура та 
вкладення нерезидентів в облігації 
внутрішньої державної позики (ОВДП). 

ПОЛІТВ’ЯЗНІ 
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Європарламент закликав Росію негайно 

звільнити українських політв'язнів 

Європейський парламент ухвалив 
резолюцію щодо ситуації навколо 
політичних в’язнів Кремля, зокрема, 
українських громадян, що незаконно 
засуджені та утримуються з російських 
в'язницях. 

 

Балуха “відрізали” від продуктових передач 

і меддопомоги 

У колонії №4 російського Торжка 
українському активісту, кримчанину 
Володимиру Балуху не дозволяють 
передавати продукти, необхідні після 
виходу з голодування, і не допускають до 
нього незалежних лікарів і психолога. 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: у 

справі з’явився ще один підозрюваний 

У справі про вбивство 5-річного хлопчика 
Кирила Тлявова у Переяславі-
Хмельницькому погоджено четверту 
підозру - 16-річному неповнолітньому, який 
також використовував зброю і здійснював з 
неї постріли. 

 

Труба обіцяє розкриття мільйонних 

розкрадань на бронетанкових заводах 

Директор Державного бюро розслідувань 
Роман Труба прогнозує, що у кримінальних 
провадженнях про закупівлю 
бронетанковими заводами моторів на 
танки будуть виявлені розкрадання 
високопосадовцями мільйонів гривень. 
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НАБУ оголосило підозру організатору 

розкрадання майна Нацгвардії 

Національне антикорупційне бюро 
оголосило про підозру в організації схеми з 
заволодіння майном Національної гвардії 
виконавчому директору компанії-
забудовника. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Спроба №20 або, Які перспективи чергових 

домовленостей у Мінську 

Попередні 19 спроб домовитися про 
перемир’я порушувалися практично 
наступного ж дня. Невже щось зміниться 
зараз?  

 

Вибори в Україні: монопартійна більшість 

та інші варіанти 

На дочасних виборах до Верховної Ради 
однозначно переможуть «нові». Важливо, 
щоби їх там не навчили діяти й жити «по-
старому» 

 

MH17. Місце, сповнене болем 

Репортаж з перебігу поминальних заходів 
біля монументу жертвам катастрофи 
малайзійського Боїнга  
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Як перетворити «сміттєву порядність» з 

«моди» на сталу звичку? 

Потрапити в десятку найбільших 
забруднювачів світу, звісно, неприємно. 
Але Україні це «вдалося». І з цим нарешті 
треба щось робити  

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українські синхроністки здобули "бронзу" 

чемпіонату світу в довільній програмі дуетів 

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

 

Президентством Зеленського задоволені 

58% українців 

Діяльністю Президента України 
Володимира Зеленського задоволені 58% 
українців, ще 19% – протилежної думки. 

 

Нобелівській лауреат з хімії Роалд 

Гоффман, який родом з України, святкує 

своє 81-річчя 

Сьогодні виповнюється  81 рік 
американському хіміку, поету, драматургу, 
філософу, нобелівському лауреату 
українського єврейського походження 
Роалду Гоффману. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2742796-nobelivskij-laureat-z-himii-roald-goffman-akij-rodom-z-ukraini-svatkue-svoe-81ricca.html


 

В Україні запустили онлайнкурс із протидії 

домашньому насильству 

Координатором проєктів ОБСЄ в Україні та 
студією онлайносвіти EdEra створено 
новий онлайнкурс із протидії домашньому 
насильству, який відсьогодні, 18 липня, є 
доступним для користувачів.

 

ProZorro запустив перший державний 

онлайнмагазин 

Майданчик електронних торгів ProZorro 
запустив перший державний 
онлайнмагазин.

 

Дощі йдуть геть: відзавтра в Україні тепло 

й сухо 

В Україні завтра, 19 липня, без опадів, 
удень 23-28°.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743266-v-ukraini-zapustili-onlajnkurs-iz-protidii-domasnomu-nasilstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743266-v-ukraini-zapustili-onlajnkurs-iz-protidii-domasnomu-nasilstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743266-v-ukraini-zapustili-onlajnkurs-iz-protidii-domasnomu-nasilstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742746-prozorro-zapustiv-persij-derzavnij-onlajnmagazin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742746-prozorro-zapustiv-persij-derzavnij-onlajnmagazin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2742746-prozorro-zapustiv-persij-derzavnij-onlajnmagazin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2743226-dosi-jdut-get-vidzavtra-v-ukraini-teplo-j-suho.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2743226-dosi-jdut-get-vidzavtra-v-ukraini-teplo-j-suho.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2743226-dosi-jdut-get-vidzavtra-v-ukraini-teplo-j-suho.html
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