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ТОП 

 

 

Пропонуємо звільнити Вишинського і 

Сенцова одночасно - Мендель 

В Офісі Президента погоджуються звільнити 

керівника "РИА Новости-Украина" Кирила 

Вишинського - якщо одночасно Росія звільнить 

режисера Олега Сенцова.

 

 

Волкер: Путін тисне на Зеленського перед 

виборами, але це не спрацює 

Путін використовує чинник полонених 
українських моряків та “паспортизацію” 

Донбасу задля тиску на Зеленського перед 

виборами до Ради, але успіху в цьому не 

досягне. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743365-v-ofisi-prezidenta-proponuut-zvilniti-visinskogo-odnocasno-iz-sencovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743365-v-ofisi-prezidenta-proponuut-zvilniti-visinskogo-odnocasno-iz-sencovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743365-v-ofisi-prezidenta-proponuut-zvilniti-visinskogo-odnocasno-iz-sencovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743365-v-ofisi-prezidenta-proponuut-zvilniti-visinskogo-odnocasno-iz-sencovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743365-v-ofisi-prezidenta-proponuut-zvilniti-visinskogo-odnocasno-iz-sencovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743365-v-ofisi-prezidenta-proponuut-zvilniti-visinskogo-odnocasno-iz-sencovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743403-volker-putin-tisne-na-zelenskogo-pered-viborami-ale-ce-ne-spracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743403-volker-putin-tisne-na-zelenskogo-pered-viborami-ale-ce-ne-spracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743403-volker-putin-tisne-na-zelenskogo-pered-viborami-ale-ce-ne-spracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743403-volker-putin-tisne-na-zelenskogo-pered-viborami-ale-ce-ne-spracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743403-volker-putin-tisne-na-zelenskogo-pered-viborami-ale-ce-ne-spracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743403-volker-putin-tisne-na-zelenskogo-pered-viborami-ale-ce-ne-spracue.html


 

Паспортизація Донбасу загрожує Мінському 

процесу - Волкер 

Видача російських паспортів українським 
громадянам порушує Мінські угоди та 

загрожує мирному процесу, переконаний 

спецпредставник Держдепартаменту США з 

питань України Курт Волкер.

 

 

США застосували Глобальний акт 

Магнітського проти можновладців Іраку 

Міністерство фінансів США запровадило 

санкції на підставі Глобального акту 
Магнітського проти чотирьох 

високопосадовців в Іраку через порушення 

прав людини, корупцію та переслідування 

релігійних меншин.

 

СВІТ 

 

Трамп: Корабель ВМС США знищив 

іранський безпілотник 

Американські військові знищили іранський 

безпілотник, який підійшов на небезпечну 

відстань до десантного корабля ВМС США 

USS Boxer поблизу Ормузької протоки.

 

 

У відносинах з РФ Європі не слід ховатися 

за газовими трубами – євродепутат 

Резолюція щодо порушень прав людини в РФ, 
яку розглянув Європарламент, є спробою 

нормалізації відносин між Росією та ЄС.
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Санкції мають допомогти РФ повернутися 

на шлях демократії – євродепутат Кубілюс 

Від того, коли РФ повернеться на шлях 
демократії, залежить майбутнє всієї Європи, 

тож ЄС має посилити санкції проти Кремля, 

від свавілля якого потерпають і самі росіяни.

 

 

Латвія і Естонія закликали РФ до 

повноцінної співпраці у справі MH17 

Міністерства закордонних справ Латвії та 

Естонії закликали Росію до повноцінного 
співробітництва зі слідством у справі загибелі 

лайнера Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" 

рейсу MH17.

 

 

Baltic Pipe, що має зняти Польщу з "газової 

голки" РФ, отримав перше схвалення від 

Данії 

Проєкт постачання норвезького газу до Польщі 

Baltic Pipe, завдяки якому Варшава прагне 
знизити залежність від російського газу, 

отримав перше схвалення для данської ділянки 

трубопроводу.

 

 

Жорсткий Brexit підштовхне економіку 

Британії до рецесії 

Британська Агенція з питань бюджетної 
відповідальності прогнозує збільшення 

інфляції, зменшення податкових надходжень 

та падіння курсу фунта у випадку виходу 

Сполученого Королівства з ЄС без угоди.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743422-sankcii-maut-dopomogti-rf-povernutisa-na-slah-demokratii-evrodeputat-kubilus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743422-sankcii-maut-dopomogti-rf-povernutisa-na-slah-demokratii-evrodeputat-kubilus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743422-sankcii-maut-dopomogti-rf-povernutisa-na-slah-demokratii-evrodeputat-kubilus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743422-sankcii-maut-dopomogti-rf-povernutisa-na-slah-demokratii-evrodeputat-kubilus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743422-sankcii-maut-dopomogti-rf-povernutisa-na-slah-demokratii-evrodeputat-kubilus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743422-sankcii-maut-dopomogti-rf-povernutisa-na-slah-demokratii-evrodeputat-kubilus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743405-latvia-i-estonia-zaklikali-rf-do-povnocinnoi-spivpraci-u-spravi-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743405-latvia-i-estonia-zaklikali-rf-do-povnocinnoi-spivpraci-u-spravi-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743405-latvia-i-estonia-zaklikali-rf-do-povnocinnoi-spivpraci-u-spravi-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743405-latvia-i-estonia-zaklikali-rf-do-povnocinnoi-spivpraci-u-spravi-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743405-latvia-i-estonia-zaklikali-rf-do-povnocinnoi-spivpraci-u-spravi-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743405-latvia-i-estonia-zaklikali-rf-do-povnocinnoi-spivpraci-u-spravi-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743335-baltic-pipe-so-mae-znati-polsu-z-gazovoi-golki-rf-otrimav-perse-shvalenna-vid-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743335-baltic-pipe-so-mae-znati-polsu-z-gazovoi-golki-rf-otrimav-perse-shvalenna-vid-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743335-baltic-pipe-so-mae-znati-polsu-z-gazovoi-golki-rf-otrimav-perse-shvalenna-vid-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743335-baltic-pipe-so-mae-znati-polsu-z-gazovoi-golki-rf-otrimav-perse-shvalenna-vid-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743335-baltic-pipe-so-mae-znati-polsu-z-gazovoi-golki-rf-otrimav-perse-shvalenna-vid-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743335-baltic-pipe-so-mae-znati-polsu-z-gazovoi-golki-rf-otrimav-perse-shvalenna-vid-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743335-baltic-pipe-so-mae-znati-polsu-z-gazovoi-golki-rf-otrimav-perse-shvalenna-vid-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743335-baltic-pipe-so-mae-znati-polsu-z-gazovoi-golki-rf-otrimav-perse-shvalenna-vid-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743335-baltic-pipe-so-mae-znati-polsu-z-gazovoi-golki-rf-otrimav-perse-shvalenna-vid-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743335-baltic-pipe-so-mae-znati-polsu-z-gazovoi-golki-rf-otrimav-perse-shvalenna-vid-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743335-baltic-pipe-so-mae-znati-polsu-z-gazovoi-golki-rf-otrimav-perse-shvalenna-vid-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743335-baltic-pipe-so-mae-znati-polsu-z-gazovoi-golki-rf-otrimav-perse-shvalenna-vid-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743355-zorstkij-brexit-pidstovhne-ekonomiku-britanii-do-recesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743355-zorstkij-brexit-pidstovhne-ekonomiku-britanii-do-recesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743355-zorstkij-brexit-pidstovhne-ekonomiku-britanii-do-recesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743355-zorstkij-brexit-pidstovhne-ekonomiku-britanii-do-recesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743355-zorstkij-brexit-pidstovhne-ekonomiku-britanii-do-recesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2743355-zorstkij-brexit-pidstovhne-ekonomiku-britanii-do-recesii.html


 

США ввели санкції проти компаній, 

причетних до ядерної програми Ірану 

Офіс контролю за іноземними активами 
міністерства фінансів США оголосив про 

введення нового пакету санкцій проти п'ятьох 

іранських громадян, а також семи компаній, 

зареєстрованих в Ірані, Китаї та Бельгії.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна готова запропонувати РФ контракт 

на транзит газу вже зараз - Вітренко 

Українська сторона готова запропонувати Росії 

новий контракт на транзит газу після 2020 року 
вже зараз, а не у вересні, як заявляла російська 

сторона.

 

 

У ЄС засудили постачання Росією засобів 

радіоборотьби на Донбас 

Євросоюз закликає Росію припинити 

постачання високотехнологічних систем 

радіоперешкод та радіоелектронної боротьби 

своїм збройним формуванням на Донбасі.

 

 

Пайфер пояснив абсурдність заяв Путіна 

про відновлення відносин України й РФ  

Важко відновити українсько-російські 
відносини, коли РФ окуповує частину 

території України та застосовує проти неї 

військову силу, вважає експосол США в 

Україні Стівен Пайфер. 
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УКРАЇНА 

 

Вибори до Ради: сьогодні - останній день 

агітації перед "днем тиші" 

О 24-й годині у п’ятницю закінчується 

передвиборна агітація кандидатів у народні 

депутати України на позачергових виборах до 

Верховної Ради.

 

 

Гройсман: Започатковані урядом зміни 

потрібно довести до результату 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
наголосив, що започатковані урядом зміни 

щодо децентралізації, школи та соціальних 

програм, мають бути захищені й доведені до 

результату.

 

 

Окупанти на Донбасі застосовують 

міномети, один військовий загинув, двоє 

поранені 

За минулу добу окупанти десять разів 

відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

 

 

НБУ оскаржить рішення про ліквідацію 

банку Юнісон 

НБУ має намір оскаржувати в апеляційному 

порядку рішення Окружного адмінсуду м. 
Києва щодо повернення банківської і 

генеральної ліцензії на здійснення валютних 

операцій ПАТ "Банк "Юнісон".
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Укртрансгаз виплатив майже 1,5 мільярда 

боргу "Еру Трейдінг" 

АТ "Укртрансгаз" повністю виплатив 1,47 
млрд грн боргу перед ТОВ "Еру Трейдінг" за 

договором про реструктуризацію 

заборгованості за вже поставлене паливо для 

виробничо-технологічних витрат.

 

 

Маркарова наголошує на важливості 

розблокування великої приватизації 

Мінфін розглядає велику приватизацію не 

тільки як інструмент для подолання корупції в 
держкомпаніях і знаходження ефективного 

власника, а й джерело фінансування, що 

зменшнує необхідність запозичувати на цю 

суму.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Володимир Чеховський, 
український політичний і громадський діяч, 

голова Ради міністрів УНР.

 

 

Держкіно презентувало трейлер фільму 

“Заборонений” про Стуса 

Державне агентство України з питань 

кіно випустило трейлер фільму “Заборонений”, 

який вийде на екрани вже 5 вересня.
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У ЦГЗ розповіли, як погодні зміни 

впливають на організм здорової людини 

Погодні умови викликають комплекс 
специфічних і неспецифічних змін в організмі 

навіть здорової людини.

 

 

Розвиток рекреаційно-оздоровчого туризму 

на Дністрі обговорюють на Львівщині 

У Трускавці на Львівщині розпочався Верхній 
форум в межах Міжнародного туристичного 

форуму «Дністер: 1362 км прибутків». 
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