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СВІТ 

 

США ввели санкції проти компанії з Китаю 

через підтримку іранського режиму 

Офіційний Вашингтон оголосив про введення 
санкції проти китайської компанії Zhuhai 

Zhenrong Company Limited через купівлю 

нафти у іранського режиму попри обмеження, 
введені Мінфіном США раніше проти 

Тегерана.

 

 

Сутички в Ефіопії забрали життя 

щонайменше 25 осіб 

Щонайменше 25 осіб загинули на півдні 

Ефіопії в сутичках між місцевими 

автономістами, що вимагають референдуму, та 

силовиками.
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ЄС хоче дати ще грошей на боротьбу зі 

спалахом Еболи в Конго 

Після того, як ВООЗ оголосила спалах 
лихоманки «ебола» в Демократичній 

Республіці Конго надзвичайною подією 

глобального масштабу, Євросоюз підтвердив 

намір продовжувати допомогу у боротьбі із 

цією смертельно небезпечною хворобою.

 

У Петербурзі знайшли тіло громадської 

активістки з ножовими пораненнями 

У російському місті Санкт-Петербург зарізали 
ножем громадську активістку Олену 

Григор'єву.

 

 

Штати готові до переговорів з Північною 

Кореєю - Трамп 

Президент США Дональд Трамп заявив, що 

американська сторона готова проводити 

переговори з режимом Північної Кореї щодо 

ракетно-ядерного роззброєння КНДР, однак за 

умови готовності самого Пхеньяна.

 

Уряд Британії провів екстрене засідання 

через захоплення Іраном танкера 

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 

22 липня головувала на екстреному засіданні 

щодо того, як Лондон має відреагувати на 

захоплення Іраном танкера під британським 

прапором в Ормузькій протоці.
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Британія додатково направить 250 

"блакитних шоломів" у Малі 

Велика Британія вирішила направити 
додатковий контингент для участі в операції 

ООН з підтримання миру у Малі строком на 

три роки.

 

Huawei таємно допомагала створювати 

мобільну мережу в Північній Кореї 

Компанія Huawei таємно допомогла Північній 
Кореї побудувати та підтримувати комерційну 

мобільну бездротову мережу.

 

Зімбабве втратило понад $100 мільярдів 

через санкції - глава МЗС 

Протягом останніх двох десятиліть Зімбабве 

втратило понад 100 млрд дол через економічні 

санкції Заходу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Волкер цього тижня приїде в Україну 

Спеціальний представник США з питань 
українських перемовин Курт Волкер анонсував 

візит до України цього тижня. 
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Фріланд привітала Україну з успішними 

виборами 

Канада вітає українців з успішним 
проведенням демократичних парламентських 

виборів.

 

Вибори в Україні відповідали міжнародним 

стандартам - ексглава МЗС Канади 

Парламентські вибори в Україні загалом 
відповідали міжнародним стандартам та 

засвідчили прагнення українців до змін.

 

В Штатах оцінюватимуть наміри 

Зеленського за кандидатурою прем’єр-

міністра 

Американські експерти очікують на висунення 
кандидатури прем`єр-міністра, аби оцінити 

орієнтованість нової влади на курс реформ.

 

Лінкявічюс запевнив у подальшій підтримці 

України з боку Литви 

Міністр закордонних справ Литви Лінас 

Лінкявичус звернув увагу на позитивну оцінку 
парламентських виборів з боку Бюро 

демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ 

та запевнив у подальшій підтримці України.
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Євросоюз визнав українські вибори 

демократичними та порадив виправити 

недоліки 

Європейський Союз, посилаючись на оцінки 

спостережної місії ОБСЄ, визнав вибори, що 

відбулися в Україні 21 липня, конкурентними 

та демократичними, і водночас порадив 
усунути виявлені під час їх проведення 

недоліки перед початком наступного 

виборчого циклу.

 

Польські ЗМІ про вибори в Україні: в 

політиці домінуватимуть зовсім інші люди 

Видання Rzeczpospolita підкреслює, що 

Україна є єдиною країною у світі, де історія з 
фільму повністю перевернула політичну сцену 

країни.

 

 

Вибори до ВР надали Зеленському сильний 

мандат – ХДС 

Правляча партія Німеччини, Християнсько-
демократичний союз, вважає, що з більшістю у 

Верховній Раді Президент матиме шанс 

реалізувати масштабні реформи.

 

УКРАЇНА 

 

На Донбасі дотримується “хлібне 

перемир'я” 

Минулої доби окупанти дотримувалися 

режиму припинення вогню.
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Компроміс Зеленського із Кремлем 

становитиме небезпеку і для Європи – Welt 

Партія «Слуга народу» здобула вагомий 
результат на позачергових виборах до Верхової 

Ради України, що свідчить про її популярність 

у різних груп населення, однак цей фактор несе 

в собі небезпеку, причому для всієї Європи.

 

 

Амністії на Донбасі не буде – Разумков  

Бойові дії на Донбасі повинні бути припинені, 

проте в рамках цього рішення жодна амністія 
учасників незаконних збройних формувань 

неприпустима, особливо для тих осіб, хто 

заплямував себе участю у військових злочинах.

 

 

В Україні за пів року видобули 15 мільйонів 

тонн вугілля 

В Україні в період із січня до червня добули 15 

мільйонів тонн вугілля. З них 11 мільйонів 

тонн добула компанія ДТЕК, що належить 

олігарху Рінату Ахметову.

 

 

Аграрний експорт з України до ЄС 

збільшився на рекордну у світі суму 

У травні 2019 року Україна посіла перше місце 

серед країн світу за обсягами зростання 
експорту сільськогосподарської продукції до 

країн Євросоюзу.
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Місцеві вибори відбудуться у 2020 році — 

Разумков  

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков 
спростував чутки про дострокові місцеві 

вибори у 2019 році.

 

Держбюро розслідувань знову викликало 

Порошенка на допит  

Державне бюро розслідувань повторно 
викликало п'ятого президента України Петра 

Порошенка на допит.

 

ВИБОРИ 

 

ЦВК опрацювала понад 92,5% протоколів: 

"Батьківщина" випередила "ЄС" 

Центральна виборча комісія опрацювала 

92.55% електронних протоколів щодо 

підсумків голосування у багатомандатному 
загальнодержавному виборчому окрузі на 

позачергових виборах народних депутатів 

України.

 

На Харківщині переміг кандидат від "Слуги 

народу", бізнес-партнер сім'ї Зайцевої 

У райцентрі Дергачі Харківської області 

найбільше голосів зібрав представник партії 

"Слуга народу" Євгеній Броварників, за 
повідомленнями ЗМІ - бізнес-партнер рідних 

Олени Зайцевої, фігурантки справи про ДТП 

18 жовтня 2017 року, де на місці загинули 
п'ятеро, шостий померла в лікарні і 

постраждали 11 людей.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Діаспора очікує від нового парламенту 

продовження євроатлантичної інтеграції 

України 

Українська громада Канади очікує, що 

новообрані депутати Верховної Ради України 

продовжать наближати Україну до членства у 

ЄС та НАТО.

 

 

Українські школярі вибороли шість 

медалей на Міжнародній математичній 

олімпіаді 

Шестеро українських школярів здобули 1 
золоту, 4 срібні та 1 бронзову медаль на 60-й 

ювілейній Міжнародній математичній 

олімпіаді

 

Фільм "Штангіст" відібрали на 

кінофестиваль у Сараєво 

Створений за підтримки Держкіно фільм 

“Штангіст” режисера Дмитра Сухолиткого-

Собчука відібрали до секції короткого метру 

European Shorts 25-го Sarajevo Film Festival.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745991-diaspora-ocikue-vid-novogo-parlamentu-prodovzenna-evroatlanticnoi-integracii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745991-diaspora-ocikue-vid-novogo-parlamentu-prodovzenna-evroatlanticnoi-integracii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745991-diaspora-ocikue-vid-novogo-parlamentu-prodovzenna-evroatlanticnoi-integracii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745991-diaspora-ocikue-vid-novogo-parlamentu-prodovzenna-evroatlanticnoi-integracii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745991-diaspora-ocikue-vid-novogo-parlamentu-prodovzenna-evroatlanticnoi-integracii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745991-diaspora-ocikue-vid-novogo-parlamentu-prodovzenna-evroatlanticnoi-integracii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745991-diaspora-ocikue-vid-novogo-parlamentu-prodovzenna-evroatlanticnoi-integracii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745991-diaspora-ocikue-vid-novogo-parlamentu-prodovzenna-evroatlanticnoi-integracii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745991-diaspora-ocikue-vid-novogo-parlamentu-prodovzenna-evroatlanticnoi-integracii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745991-diaspora-ocikue-vid-novogo-parlamentu-prodovzenna-evroatlanticnoi-integracii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745991-diaspora-ocikue-vid-novogo-parlamentu-prodovzenna-evroatlanticnoi-integracii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2745991-diaspora-ocikue-vid-novogo-parlamentu-prodovzenna-evroatlanticnoi-integracii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745881-ukrainski-skolari-viboroli-sist-medalej-na-miznarodnij-matematicnij-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745881-ukrainski-skolari-viboroli-sist-medalej-na-miznarodnij-matematicnij-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745881-ukrainski-skolari-viboroli-sist-medalej-na-miznarodnij-matematicnij-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745881-ukrainski-skolari-viboroli-sist-medalej-na-miznarodnij-matematicnij-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745881-ukrainski-skolari-viboroli-sist-medalej-na-miznarodnij-matematicnij-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745881-ukrainski-skolari-viboroli-sist-medalej-na-miznarodnij-matematicnij-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745881-ukrainski-skolari-viboroli-sist-medalej-na-miznarodnij-matematicnij-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745881-ukrainski-skolari-viboroli-sist-medalej-na-miznarodnij-matematicnij-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745881-ukrainski-skolari-viboroli-sist-medalej-na-miznarodnij-matematicnij-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745881-ukrainski-skolari-viboroli-sist-medalej-na-miznarodnij-matematicnij-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745881-ukrainski-skolari-viboroli-sist-medalej-na-miznarodnij-matematicnij-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2745881-ukrainski-skolari-viboroli-sist-medalej-na-miznarodnij-matematicnij-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2745893-film-stangist-vidibrali-na-kinofestival-u-saraevo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2745893-film-stangist-vidibrali-na-kinofestival-u-saraevo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2745893-film-stangist-vidibrali-na-kinofestival-u-saraevo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2745893-film-stangist-vidibrali-na-kinofestival-u-saraevo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2745893-film-stangist-vidibrali-na-kinofestival-u-saraevo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2745893-film-stangist-vidibrali-na-kinofestival-u-saraevo.html


 

 

 

 

 

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 


