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ТОП 

 

"Хлібне перемир'я": на Донбасі сьогодні - 

без обстрілів і втрат  

Від початку поточної доби, 22 липня, 
обстрілів позицій Об'єднаних сил не 
зафіксовано. 

 

Президент підписав указ про боротьбу з 

рейдерством 

Президент Володимир Зеленський 
підписав указ про заходи щодо протидії 
рейдерству в Україні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2745801-hlibne-peremira-na-donbasi-sogodni-bez-obstriliv-i-vtrat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2745801-hlibne-peremira-na-donbasi-sogodni-bez-obstriliv-i-vtrat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2745801-hlibne-peremira-na-donbasi-sogodni-bez-obstriliv-i-vtrat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2745662-prezident-pidpisav-ukaz-pro-borotbu-z-rejderstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2745662-prezident-pidpisav-ukaz-pro-borotbu-z-rejderstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2745662-prezident-pidpisav-ukaz-pro-borotbu-z-rejderstvom.html


 

СБУ: На АрселорМіттал Кривий Ріг - 

перевищення норм радіації 

Працівники Служби безпеки під час слідчих 
дій на території «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» виявили перевищення норм 
радіоактивного випромінювання. 

 

Розкрадання в оборонці: у Кабмін та інші 

держустанови прийшли з обшуком 

Правоохоронці проводять слідчі дії в 
службових приміщеннях Кабінету міністрів, 
Державної прикордонної служби, 
Державної фіскальної служби та ДП ДГЗП 
"Спецтехноекспорт" у справі заволодіння 
грошовими коштами в оборонній сфері.

 

ЦВК опрацювала 82% е-протоколів 

Центральна виборча комісія опрацювала 
82,17% електронних протоколів щодо 
підсумків голосування у багатомандатному 
загальнодержавному виборчому окрузі на 
позачергових виборах народних депутатів 
України. 

УКРАЇНА 

 

Президент підписав указ про розвиток 

Карпатського регіону 

Президент підписав Указ «Про розвиток 

регіону українських Карпат» (№ 543/2019), 

спрямований на стимулювання соціально-

економічного розвитку, підвищення 

інвестиційної привабливості, розбудови 

потенціалу регіону. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2745732-sbu-na-arselormittal-krivij-rig-perevisenna-norm-radiacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2745732-sbu-na-arselormittal-krivij-rig-perevisenna-norm-radiacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2745732-sbu-na-arselormittal-krivij-rig-perevisenna-norm-radiacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745539-pravoohoronci-provodat-slidci-dii-v-kabmini-ta-insih-derzustanovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745539-pravoohoronci-provodat-slidci-dii-v-kabmini-ta-insih-derzustanovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745539-pravoohoronci-provodat-slidci-dii-v-kabmini-ta-insih-derzustanovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745839-cvk-opracuvala-82-eprotokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745839-cvk-opracuvala-82-eprotokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2745553-prezident-pidpisav-ukaz-pro-rozvitok-karpatskogo-regionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2745553-prezident-pidpisav-ukaz-pro-rozvitok-karpatskogo-regionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2745553-prezident-pidpisav-ukaz-pro-rozvitok-karpatskogo-regionu.html


 

Вибори у Ради були вільними і 

конкурентними - спецкоординатор місії 

ОБСЄ 

Позачергові парламентські вибори 21 
липня були вільними і конкурентними і 
продемонстрували повагу до 
фундаментальних прав і свобод громадян 
в Україні. 

 

Зеленський не буде "переламувати" і 

благати депутатів - Разумков 

Керівник партії "Слуга народу" Дмитро 
Разумков заявляє, що Президент 
Володимир Зеленський не впливає на 
свою політсилу і в майбутньому не буде 
тиснути на парламент. 

 

Отримати державне фінансування можуть 

11 партій — ЧЕСНО 

Отримати державне фінансування можуть 
11 політичних партій, серед яких і 
політсили, які не потраплять до Верховної 
Ради, але подолають на виборах 
двовідсотковий бар'єр.

 

ОПОРА оприлюднила дані паралельного 

підрахунку голосів 

Громадянська мережа "ОПОРА" 
оприлюднила результати паралельного 
підрахунку голосів виборців на виборах у 
Верховну Раду України.

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745716-vibori-u-radi-buli-vilnimi-i-konkurentnimi-speckoordinator-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745716-vibori-u-radi-buli-vilnimi-i-konkurentnimi-speckoordinator-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745716-vibori-u-radi-buli-vilnimi-i-konkurentnimi-speckoordinator-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745716-vibori-u-radi-buli-vilnimi-i-konkurentnimi-speckoordinator-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745703-zelenskij-ne-bude-perelamuvati-i-blagati-deputativ-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745703-zelenskij-ne-bude-perelamuvati-i-blagati-deputativ-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745703-zelenskij-ne-bude-perelamuvati-i-blagati-deputativ-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745752-otrimati-derzavne-finansuvanna-mozut-11-partij-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745752-otrimati-derzavne-finansuvanna-mozut-11-partij-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745752-otrimati-derzavne-finansuvanna-mozut-11-partij-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745664-opora-opriludnila-dani-paralelnogo-pidrahunku-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745664-opora-opriludnila-dani-paralelnogo-pidrahunku-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745664-opora-opriludnila-dani-paralelnogo-pidrahunku-golosiv.html


 

Голова спостерігачів від Європарламенту 

позитивно оцінив вибори в Україні 

Голова Комітету Європарламенту із 
закордонних справ, представник 
Європейської Народної Партії Девід 
Макалістер, який очолив спостережну 
делегацію ЄП, дав високу оцінку 
дотриманню демократичних норм під час 
голосування 21 липня поточного року. 

 

ЄС має вагомі причини для продовження 

санкцій проти Росії – євродепутат 

Євросоюз приймає рішення про 
продовження санкцій проти Росії через 
"дуже вагомі причини". 

 

У Дуди назвали перемогу ―Слуги народу‖ 

політичним успіхом Зеленського 

Перемога партії “Слуга народу” у 
позачергових парламентських виборах в 
Україні є політичним успіхом Президента 
Володимира Зеленського. У Варшаві 
очікують на його приїзд до Польщі 1-2 
вересня. 

 

У Чехії вітають партію "Слуга народу" з 

перемогою на виборах 

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, 
що виборці дали партії "Слуга народу" 
потужний мандат для того, аби провести їх 
через важкі часи. 

 

Спостерігачі CANADEM задоволені 

виборами у Раду 

Голосування під час парламентських 
виборів в Україні відбулося належним 
чином, в окремих випадках були 
зафіксовані порушення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745781-golova-sposterigaciv-vid-evroparlamentu-pozitivno-ociniv-vibori-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745781-golova-sposterigaciv-vid-evroparlamentu-pozitivno-ociniv-vibori-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745781-golova-sposterigaciv-vid-evroparlamentu-pozitivno-ociniv-vibori-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745795-es-mae-vagomi-pricini-dla-prodovzenna-sankcij-proti-rosii-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745795-es-mae-vagomi-pricini-dla-prodovzenna-sankcij-proti-rosii-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745795-es-mae-vagomi-pricini-dla-prodovzenna-sankcij-proti-rosii-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745604-u-dudi-nazvali-peremogu-slugi-narodu-politicnim-uspihom-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745604-u-dudi-nazvali-peremogu-slugi-narodu-politicnim-uspihom-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745604-u-dudi-nazvali-peremogu-slugi-narodu-politicnim-uspihom-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745599-u-cehii-vitaut-partiu-sluga-narodu-z-peremogou-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745599-u-cehii-vitaut-partiu-sluga-narodu-z-peremogou-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745599-u-cehii-vitaut-partiu-sluga-narodu-z-peremogou-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745566-sposterigaci-canadem-zadovoleni-viborami-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745566-sposterigaci-canadem-zadovoleni-viborami-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745566-sposterigaci-canadem-zadovoleni-viborami-u-radu.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Зеленський збере силовиків щодо 

розслідування вбивства Шеремета 

Президент Володимир Зеленський у 
вівторок, 23 липня, заслухає доповідь 
правоохоронних органів про хід 
розслідування вбивства журналіста Павла 
Шеремета. 

 

Перевірки ДФС поповнили бюджет на 20,3 

мільярда 

Підрозділи аудиту Державної фіскальної 

служби (ДФС) за перше півріччя 2019 року 

здійснили 10,6 тис. перевірок, за результатами 

яких було донараховано до бюджету 20,3 млрд 

грн. 

 

Суд відпустив Єфремова під домашній 

арешт  

Київський апеляційний суд змінив 
колишньому керівнику фракції "Партії 
регіонів" Олександру Єфремову 
запобіжний захід з утримання під вартою 
на цілодобовий домашній арешт.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Передвиборча ніч: як святкують і що 

планують переможці кампанії  

Підсумки екзитполів та перші 
пресконференції очима кореспондентів 
Укрінформу 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745660-zelenskij-zbere-silovikiv-sodo-rozsliduvanna-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745660-zelenskij-zbere-silovikiv-sodo-rozsliduvanna-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745660-zelenskij-zbere-silovikiv-sodo-rozsliduvanna-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2745698-perevirki-dfs-popovnili-budzet-na-203-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2745698-perevirki-dfs-popovnili-budzet-na-203-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2745698-perevirki-dfs-popovnili-budzet-na-203-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745757-sud-vidpustiv-efremova-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745757-sud-vidpustiv-efremova-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2745757-sud-vidpustiv-efremova-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745230-peredviborca-nic-ak-svatkuut-i-so-planuut-peremozci-kampanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745230-peredviborca-nic-ak-svatkuut-i-so-planuut-peremozci-kampanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745230-peredviborca-nic-ak-svatkuut-i-so-planuut-peremozci-kampanii.html


 

Партія Зеленського отримала мандат для 

проведення реформ в Україні – Politico 

Партія "Слуга народу" нового Президента 
України Володимира Зеленського 
отримала широкий мандат для здійснення 
реформ в Україні 

 

Як працює перший державний онлайн-

магазин Prozorro Market? 

Ноутбуки, картриджі, папір і навіть ліки — 
це все тепер доступне для державних 
установ у кілька кліків. Але є ще й інші 
переваги 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Штаб ООС назвав імена двох бійців, які 

підірвалися у Щасті 

У штабі Об'єднаних сил назвали імена двох 

бійців, які загинули напередодні, підірвавшись 

на вибухівці в районі Щастя: це 

військовослужбовці повітрянодесантної 

бригади Семен Румігін та Нікіта Скітченко.

 

Бекіров через гострий біль не може встати з 

ліжка - адвокат 

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, 
якого тримають у медсанчастині СІЗО №1 
Сімферополя, не зміг прийти на зустріч зі 
своїм адвокатом через гострий біль у спині.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745365-partia-zelenskogo-otrimala-mandat-dla-provedenna-reform-v-ukraini-politico.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745365-partia-zelenskogo-otrimala-mandat-dla-provedenna-reform-v-ukraini-politico.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745365-partia-zelenskogo-otrimala-mandat-dla-provedenna-reform-v-ukraini-politico.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2745414-ak-pracue-persij-derzavnij-onlajnmagazin-prozorro-market.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2745414-ak-pracue-persij-derzavnij-onlajnmagazin-prozorro-market.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2745414-ak-pracue-persij-derzavnij-onlajnmagazin-prozorro-market.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2745427-stab-oos-nazvav-imena-dvoh-bijciv-aki-pidirvalisa-u-sasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2745427-stab-oos-nazvav-imena-dvoh-bijciv-aki-pidirvalisa-u-sasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2745427-stab-oos-nazvav-imena-dvoh-bijciv-aki-pidirvalisa-u-sasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2745779-bekirov-cerez-gostrij-bil-ne-moze-vstati-z-lizka-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2745779-bekirov-cerez-gostrij-bil-ne-moze-vstati-z-lizka-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2745779-bekirov-cerez-gostrij-bil-ne-moze-vstati-z-lizka-advokat.html


 

В Італії відбудеться персональна виставка 

української художниці 

В італійському Больцано 26 липня 
відкриється персональна виставка 
української художниці Галини Кулаги, яка 
живе в Італії. 

 

Синоптики дали ―мокрий‖ прогноз до 

вихідних 

У вівторок, 23 липня, в Україні короткочасні 
дощі, температура вдень від 21 до 32°.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745680-v-italii-vidbudetsa-personalna-vistavka-ukrainskoi-hudoznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745680-v-italii-vidbudetsa-personalna-vistavka-ukrainskoi-hudoznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745680-v-italii-vidbudetsa-personalna-vistavka-ukrainskoi-hudoznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2745797-sinoptiki-dali-mokrij-prognoz-do-vihidnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2745797-sinoptiki-dali-mokrij-prognoz-do-vihidnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2745797-sinoptiki-dali-mokrij-prognoz-do-vihidnih.html

