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Медведчук ніде в світі не може 

представляти Україну — Офіс Президента 

В Офісі Президента України Володимира 
Зеленського застерегли всіх міжнародних 
партнерів від можливого некоректного 
розуміння зовнішньої політики України 
через дії глави політради партії 
"Опозиційна платформа" За життя " 
Віктора Медведчука. 

 

ЦВК "тримає удар": Сліпачук розповіла 

про роботу в останній місяць 

Голова Центральної виборчої комісії 
закликала виборців у день голосування не 
псувати виборчі бюлетені, а проголосувати 
за своїми переконаннями. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2744090-medvedcuk-nide-v-sviti-ne-moze-predstavlati-ukrainu-ofis-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2744090-medvedcuk-nide-v-sviti-ne-moze-predstavlati-ukrainu-ofis-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2744090-medvedcuk-nide-v-sviti-ne-moze-predstavlati-ukrainu-ofis-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2743998-cvk-trimae-udar-slipacuk-rozpovila-pro-robotu-v-ostannij-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2743998-cvk-trimae-udar-slipacuk-rozpovila-pro-robotu-v-ostannij-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2743998-cvk-trimae-udar-slipacuk-rozpovila-pro-robotu-v-ostannij-misac.html


 

Суд продовжив арешт Вишинського до 19 

вересня  

Подільський райсуд столиці продовжив 
керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу 
Вишинському запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою без права внесення 
застави. 

 

Нафтогаз vs Газпром: Росія програла 

апеляції у міжнародних судах 

Апеляційний суд Амстердама та Окружний 
суд Люксембургу відхилили апеляції 
Газпрому в справах про примусове 
виконання рішення Стокгольмського 
арбітражу. 

 

Найбільше потерпають від "чорного" піару 

три партії - ОПОРА 

Громадянська мережа ―ОПОРА‖ назвала 
партії, проти яких найбільше спрямовано 
технологій "чорного" піару. 

 

Дощі на заході та спека на півдні: якими 

будуть вихідні в Україні 

В Україні завтра невеликий дощ та гроза 
очікуються лише у західних областях, уночі 
11-16°, вдень 24-29°. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743889-sud-prodovziv-arest-visinskogo-do-19-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743889-sud-prodovziv-arest-visinskogo-do-19-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743889-sud-prodovziv-arest-visinskogo-do-19-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743838-naftogaz-vs-gazprom-rosia-prograla-apelacii-u-miznarodnih-sudah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743838-naftogaz-vs-gazprom-rosia-prograla-apelacii-u-miznarodnih-sudah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743838-naftogaz-vs-gazprom-rosia-prograla-apelacii-u-miznarodnih-sudah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2743796-najbilse-poterpaut-vid-cornogo-piaru-tri-partii-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2743796-najbilse-poterpaut-vid-cornogo-piaru-tri-partii-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2743796-najbilse-poterpaut-vid-cornogo-piaru-tri-partii-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2744071-dosi-na-zahodi-ta-speka-na-pivdni-akimi-budut-vihidni-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2744071-dosi-na-zahodi-ta-speka-na-pivdni-akimi-budut-vihidni-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2744071-dosi-na-zahodi-ta-speka-na-pivdni-akimi-budut-vihidni-v-ukraini.html


 

Президент підписав указ про підвищення 

якості доріг 

Президент України Володимир Зеленський 
визначив заходи щодо створення умов для 
розвитку та підвищення якості 
автомобільних доріг. 

 

Парубій підписав закон про хімічну 

кастрацію 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у 
п'ятницю підписав закон про 
відповідальність за зґвалтування та 
розбещення неповнолітніх, який 
передбачає примусову хімічну кастрацію. 

 

Уряд створив Інститут розвитку освіти 

Уряд створив Український інститут 
розвитку освіти, який з часом має 
перебрати на себе функції Інституту 
модернізації змісту освіти. Уряд створив 
Український інститут розвитку освіти, який з 
часом має перебрати на себе функції 
Інституту модернізації змісту освіти. 

 

Дільничні виборчі комісії сьогодні 

отримають бюлетені 

У п’ятницю дільничні виборчі комісії 
повинні отримати виборчі бюлетені для 
голосування на позачергових виборах 
народних депутатів України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743979-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-pidvisenna-akosti-dorig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743979-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-pidvisenna-akosti-dorig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743979-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-pidvisenna-akosti-dorig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2744056-parubij-pidpisav-zakon-pro-himicnu-kastraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2744056-parubij-pidpisav-zakon-pro-himicnu-kastraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2744056-parubij-pidpisav-zakon-pro-himicnu-kastraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743884-urad-stvoriv-institut-rozvitku-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743884-urad-stvoriv-institut-rozvitku-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2743973-dilnicni-viborci-komisii-sogodni-otrimaut-buleteni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2743973-dilnicni-viborci-komisii-sogodni-otrimaut-buleteni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2743973-dilnicni-viborci-komisii-sogodni-otrimaut-buleteni.html


 

Гендерні квоти: у Раду балотуються 1314 

жінок та 4515 чоловіків 

У виборах до Верховної Ради беруть 
участь 23% жінок-кандидаток та 77% 
чоловіків, при цьому чотири з 10 партій, які 
мають високий рейтинг, не дотрималися 
гендерної квоти у виборчих списках. 

 

Міноборони презентувало власне 

інформагентство «АрміяInform» 

Міністерство оборони України 
презентувало нову військово-медійну 
структуру —інформаційне агентство 
«АрміяInform». 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський обговорив з китайськими 

інвесторами розробку газових родовищ 

Президент України Володимир Зеленський 
провів зустріч із представниками ділових 
кіл Китайської Народної Республіки. Він 
наголосив, що одним із пріоритетів його 
команди є гарантування безпеки 
інвестицій. 

 

Зеленський — мексиканському інвестору: 

Ми відкриті до всього, що створює робочі 

місця 

Президент України Володимир Зеленський 
і його команда готові захищати реальні 
інвестиції, які створюють новий бізнес в 
Україні та робочі місця для наших 
громадян. 

ЕКОНОМІКА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2743961-genderni-kvoti-u-radu-balotuutsa-1314-zinok-ta-4515-colovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2743961-genderni-kvoti-u-radu-balotuutsa-1314-zinok-ta-4515-colovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2743961-genderni-kvoti-u-radu-balotuutsa-1314-zinok-ta-4515-colovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2743946-minoboroni-prezentuvalo-vlasne-informagentstvo-armiainform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2743946-minoboroni-prezentuvalo-vlasne-informagentstvo-armiainform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2743946-minoboroni-prezentuvalo-vlasne-informagentstvo-armiainform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2744050-zelenskij-obgovoriv-z-kitajskimi-investorami-rozrobku-gazovih-rodovis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2744050-zelenskij-obgovoriv-z-kitajskimi-investorami-rozrobku-gazovih-rodovis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2744050-zelenskij-obgovoriv-z-kitajskimi-investorami-rozrobku-gazovih-rodovis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743977-zelenskij-meksikanskomu-investoru-mi-vidkriti-do-vsogo-so-stvorue-roboci-misca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743977-zelenskij-meksikanskomu-investoru-mi-vidkriti-do-vsogo-so-stvorue-roboci-misca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743977-zelenskij-meksikanskomu-investoru-mi-vidkriti-do-vsogo-so-stvorue-roboci-misca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743977-zelenskij-meksikanskomu-investoru-mi-vidkriti-do-vsogo-so-stvorue-roboci-misca.html


 

НБУ дещо знижує облікову ставку - кредити 

трошки подешевшають 

До кінця ж 2021-ого ставку рефінансування 
обіцяють знизити більш ніж удвоє - до 8%. 
А швидше можна? 

 

Президент у Запоріжжі: мости, мільярди, 

бігборди і дежавю 

Зеленський поквапив містобудівників: 
гребля ДніпроГЕСу не витримає п`ять років 
очікування ремонту

ПОЛІТВ’ЯЗНІ 

 

Москві передали клопотання про особисте 

зобов’язання Денісової щодо 24 моряків 

Тимчасово повірений у справах України в 
Російській Федерації Василь Покотило 
передав до МЗС РФ клопотання щодо 
особистого зобов’язання Уповноважений 
Верховної Ради з прав людини Людмили 
Денісової стосовно 24 українських 
військовополонених моряків. 

 

Адвокат про обмін Вишинського на 

Сенцова: Це - безпосередньо до учасників 

перемовин 

Один із адвокатів Кирила Вишинського Ігор 

Мокін вважає, що ідея президента Володимира 

Зеленського про обмін його підзахисного на 

режисера Олега Сенцова є питанням, яким 

мають займатися безпосередні учасники 

перемовин щодо можливого обмінного 

процесу. 

ПРАВОПОРЯДОК 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743958-nbu-deso-znizue-oblikovu-stavku-krediti-troski-podesevsaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743958-nbu-deso-znizue-oblikovu-stavku-krediti-troski-podesevsaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2743958-nbu-deso-znizue-oblikovu-stavku-krediti-troski-podesevsaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743717-prezident-u-zaporizzi-mosti-milardi-bigbordi-i-dezavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743717-prezident-u-zaporizzi-mosti-milardi-bigbordi-i-dezavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743717-prezident-u-zaporizzi-mosti-milardi-bigbordi-i-dezavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2743925-moskvi-peredali-klopotanna-pro-osobiste-zobovazanna-denisovoi-sodo-24-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2743925-moskvi-peredali-klopotanna-pro-osobiste-zobovazanna-denisovoi-sodo-24-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2743925-moskvi-peredali-klopotanna-pro-osobiste-zobovazanna-denisovoi-sodo-24-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743934-advokat-pro-obmin-visinskogo-na-sencova-ce-bezposeredno-do-ucasnikiv-peremovin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743934-advokat-pro-obmin-visinskogo-na-sencova-ce-bezposeredno-do-ucasnikiv-peremovin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743934-advokat-pro-obmin-visinskogo-na-sencova-ce-bezposeredno-do-ucasnikiv-peremovin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743934-advokat-pro-obmin-visinskogo-na-sencova-ce-bezposeredno-do-ucasnikiv-peremovin.html


 

КСУ отримав подання щодо трьох законів 

про непідконтрольний Донбас 

До КСУ надійшло конституційне подання 
53 нардепів щодо відповідності Конституції 
трьох законів щодо непідконтрольних 
територій Донецької та Луганської 
областей. 

 

Три роки після вбивства Шеремета: злочин 

досі не розкритий, підозрювані не 

встановлені 

Підозрювані у справі щодо вбивства 
відомого журналіста Павла Шеремета ще 
не встановлені. 

 

У день виборів вперше задіють систему 

авіабезпеки МВС 

У день голосування 21 липня буде задіяно 
додатково 132 500 співробітників МВС. 
Вперше для забезпечення порядку в день 
виборів задіють систему авіаційної безпеки 
МВС. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Яку відповідь на нову “паспортну” 

провокацію Путіна має дати Київ 

МЗС запропонувало на розгляд РНБО план 
заходів із захисту країни від продовження 
кремлівської ―паспортизації‖ Донбасу  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2744061-ksu-otrimav-podanna-sodo-troh-zakoniv-pro-nepidkontrolnij-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2744061-ksu-otrimav-podanna-sodo-troh-zakoniv-pro-nepidkontrolnij-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2744061-ksu-otrimav-podanna-sodo-troh-zakoniv-pro-nepidkontrolnij-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743801-tri-roki-pisla-vbivstva-seremeta-zlocin-dosi-ne-rozkritij-pidozruvani-ne-vstanovleni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743801-tri-roki-pisla-vbivstva-seremeta-zlocin-dosi-ne-rozkritij-pidozruvani-ne-vstanovleni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743801-tri-roki-pisla-vbivstva-seremeta-zlocin-dosi-ne-rozkritij-pidozruvani-ne-vstanovleni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743801-tri-roki-pisla-vbivstva-seremeta-zlocin-dosi-ne-rozkritij-pidozruvani-ne-vstanovleni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2744040-u-den-viboriv-vperse-zadiut-sistemu-aviabezpeki-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2744040-u-den-viboriv-vperse-zadiut-sistemu-aviabezpeki-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2744040-u-den-viboriv-vperse-zadiut-sistemu-aviabezpeki-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743735-aku-vidpovid-na-novu-pasportnu-provokaciu-putina-mae-dati-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743735-aku-vidpovid-na-novu-pasportnu-provokaciu-putina-mae-dati-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2743735-aku-vidpovid-na-novu-pasportnu-provokaciu-putina-mae-dati-kiiv.html


 

Від палеоліту - до пам’яток козацької доби: 

Прибузька ОТГ робить ставку на туризм 

Прибузька ОТГ одним з головних 
напрямків вибрала розвиток туристичної 
галузі  

 

Походження ворога. Чи готові ми вбити 

його дітей і пограбувати дім? 

Звідки у нас ненависть до одноплемінників, 
які голосують не так, як ми?

 

Читаємо Young Adult: 20 книжок для 

підлітків та дорослих 

Ці підліткові книжки читають у всьому світі 
як діти, так і дорослі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українець вперше здійснив навколосвітню 

подорож без авіаперельотів 

Українець Артемій Сурін уперше в історії 
країни здійснив навколосвітню подорож за 
канонами Лондонського королівського 
географічного товариства: він побував на 
всіх континентах, жодного разу не 
вдавшись до авіаперельоту. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2743767-vid-paleolitu-do-pamatok-kozackoi-dobi-pribuzka-otg-robit-stavku-na-turizm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2743767-vid-paleolitu-do-pamatok-kozackoi-dobi-pribuzka-otg-robit-stavku-na-turizm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2743767-vid-paleolitu-do-pamatok-kozackoi-dobi-pribuzka-otg-robit-stavku-na-turizm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743107-pohodzenna-voroga-ci-gotovi-mi-vbiti-jogo-ditej-i-pograbuvati-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743107-pohodzenna-voroga-ci-gotovi-mi-vbiti-jogo-ditej-i-pograbuvati-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2743107-pohodzenna-voroga-ci-gotovi-mi-vbiti-jogo-ditej-i-pograbuvati-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2743183-citaemo-young-adult-20-knizok-dla-pidlitkiv-ta-doroslih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2743183-citaemo-young-adult-20-knizok-dla-pidlitkiv-ta-doroslih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2743183-citaemo-young-adult-20-knizok-dla-pidlitkiv-ta-doroslih.html
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У Раді відкрили освітній центр 

У кулуарах першого поверху Верховної 
Ради 19 липня відкрили освітній центр. 

 

Нова глава Єврокомісії заявляє, що Польща 

прийняла півтора мільйона українських 

біженців 

Новообрана президент Європейської 
комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що в 
Польщу з України виїхали півтора мільйона 
українських «біженців». 

 

Вакарчук: Наша передвиборча кампанія 

була експериментальною 

За шість тижнів "Тур змін" відвідав 323 
населені пункти, проїхав 40 тисяч 
кілометрів. 

 

Оприлюднили списки спеціальностей, на 

яких зросла кількість "бюджетників" 

Цьогоріч кількість місць державного 
замовлення для вступу на бакалавра на 
базі 11 класів найбільше зросла для 
педагогічних, природничих та інженерних 
спеціальностей. 

 

Уряд виділив 37 мільйонів на дошкільну 

освіту дітей із особливими потребами 

Держава вперше спрямувала на місця 37,2 
млн гривень для підтримки дошкільнят з 
особливими освітніми потребами. Основна 
мета – допомогти цим дітям краще 
соціалізуватися в суспільстві та дати їм 
максимум можливостей для розвитку. 
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Періодичне голодування подовжує 

молодість — медики радять систему 16/8 

Сучасні медичні дослідження 
підтверджують, що здоровий спосіб життя, 
зокрема, збалансоване харчування та 
періодичне голодування є запорукою 
гарного самопочуття навіть у зрілі роки. 
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