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ТОП 

 

Окупанти від початку доби один раз 

порушили "хлібне перемир'я" 

Від початку доби російські бойовики 

здійснили один обстріл позицій ЗСУ, чим 

порушили режим сталого припинення вогню. 

 

ЦВК лишилося опрацювати менш як 2% е-

протоколів 

Центральна виборча комісія опрацювала 98,2% 

електронних протоколів щодо підсумків 

голосування у багатомандатному 

загальнодержавному виборчому окрузі на 

позачергових виборах народних депутатів 

України.
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Президент прокоментував “секретну 

доповідь” Князєва щодо вбивства Шеремета 

Президент Володимир Зеленський після 

закритої від преси доповіді голови 

Національної поліції Сергія Князєва висловив 

переконання, що справу щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета буде розкрито і 

винних знайдуть. 

 

Верховний суд РФ визнав вирок Грибу 

"законним" 

Верховний суд РФ визнав законним вирок 

українцю Павлу Грибу, незаконно 

засудженому в Росії на шість років колонії за 

нібито заклики до тероризму. 

 

В АрселорМіттал заявляють, що не 

порушували правила радіаційної безпеки 

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявляє, що 

не порушувало Основні санітарні правила 

забезпечення радіаційної безпеки України 

(ОСПУ-2005), а обшуки з боку СБУ шкодять 

інвестиційній діяльності на підприємстві.

 

Президент + “Слуга народу” у ВР: 

пріоритети нової влади 

На основі публічних заяв Володимира 

Зеленського і його оточення аналізуємо 

пріоритетні напрямки майбутньої української 

політики 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2746406-prezident-prokomentuvav-sekretnu-dopovid-knazeva-sodo-vbivstva-seremeta.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2746580-prezident-sluga-narodu-u-vr-prioriteti-novoi-vladi.html
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Партія "Слуга народу" готова говорити про 

коаліцію - Разумков 

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков 

зазначає, що і після того, як стало відомо, що 

партія набирає більше 250 мандатів, вони 

готові говорити про коаліцію. 

 

У нову Раду проходить рекордна кількість 

жінок 

У Верховну Раду 9-ого скликання проходить 

87 жінок. 

 

Гройсман підписав проекти реформування 

Податкової та Митної служб 

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав 

розпорядження щодо плану заходів, якими 

передбачено концептуальні напрямки 

реформування системи органів, що реалізують 

державну податкову та митну політику. 

 

Делегація ПА ОБСЄ відвідала Маріуполь 

Голова комітету із демократії, прав людини та 

гуманітарних питань ПА ОБСЄ Кіріакос 

Хаджіяні разом з депутатом Маргарет Кінер 

Неллен відвідали 22 липня Маріуполь, де 

провели низку зустрічей і закликали 

дотримуватися режиму припинення вогню на 

Донбасі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2746557-partia-sluga-narodu-gotova-govoriti-pro-koaliciu-razumkov.html
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Донецька ОДА та ПРООН підписали 

меморандум про співпрацю 

Донецька обласна державна адміністрація та 

ПРООН підписали меморандум про співпрацю. 

 

Укроборонпром оголосив тендер на 

міжнародний аудит за 32,5 мільйона 

Укроборонпром оголосив тендер на 

електронній платформі ProZorro на проведення 

аудиту концерну із залученням міжнародних 

експертів на суму 32,5 млн грн. 

 

МОН розпочинає атестацію наукової 

діяльності вишів 

Міністерство освіти та науки запустило процес 

державної атестації наукових напрямів вишів, 

за результатами якої вони вперше зможуть 

отримати кошти на базове фінансування науки. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський привітав Джонсона з посадою 

прем'єра 

Президент України Володимир Зеленський 

привітав Бориса Джонсона з майбутнім 

прем'єрством у Великій Британії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2746150-donecka-oda-ta-proon-pidpisali-memorandum-pro-spivpracu.html
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Глава МЗС Латвії: На Зеленському - велика 

відповідальність, оскільки люди чекають 

змін 

Якщо президент України Володимир 

Зеленський, чия партія "Слуга народу" на 

виборах у парламент отримала найбільше 

голосів, буде повільно здійснювати зміни у 

країні, то в суспільстві стрімко настане важке 

розчарування. 

 

США передадуть два катери українським 

прикордонникам 

США будуть сприяти розвитку корабельно-

катерного складу Державної прикордонної 

служби України. 

ЕКОНОМІКА 

 

В Україні скорочується виробництво 

молока - недостатньо корів 

Виробництво молока в Україні за 6 місяців 

поточного року скоротилось на понад 3% 

слідом за зменшенням кількості корів.

 

Роздрібний товарообіг збільшився на 18% 

— Держстат 

За перше півріччя 2019 року товарообіг 

роздрібних підприємств України збільшився на 

17,9% порівняно з аналогічним періодом 

минулого року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2746479-glava-mzs-latvii-na-zelenskomu-velika-vidpovidalnist-oskilki-ludi-cekaut-zmin.html
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Аграрії отримали від ПриватБанку 

найбільше кредитів за держпрограмами 

ПриватБанк видав аграріям найбільше позик за 

державними програмами компенсацій.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Росія знову продемонструвала відсутність 

правосуддя у справі Павла Гриба - МЗС 

МЗС України висловило протест Російській 

Федерації у зв’язку з неправомірним рішенням 

військової колегії Верховного суду РФ у справі 

громадянина України Павла Гриба.

 

Окупанти в Криму вирішили передати 

справу Бекірова в інший “суд” 

Справу інваліда I групи Едема Бекірова, 

підозрюваного окупантами в Криму у 

зберіганні та транспортуванні зброї і 

вибухових речовин, перенаправили з 

Центрального “райсуду" Сімферополя до 

Красноперекопського "райсуду".

 

Домашній арешт Єфремову: з електронним 

браслетом у затишній квартирі на 

Печерську 

Чому суд відпустив ексрегіонала додому та чи 

відповідатиме він разом з іншими 

чиновниками часів Януковича за інкриміновані 

злочини? 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746400-agrarii-otrimali-vid-privatbanku-najbilse-kreditiv-za-derzprogramami.html
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Збірна України виграла чемпіонат світу з 

бойового самбо 

В активі наших спортсменів 4 золоті медалі.

 

У Канаді стартував проект, присвячений 

видатним українцям 

Конґрес українців Канади (КУК) розпочав 

проект, героями якого будуть етнічні українці, 

які зробили чималий внесок у розвиток 

Канади. 

 

ТОП-10 найпопулярніших вишів та 

спеціальностей 2019 року 

Найпопулярнішими серед вступників стали 

навчальні заклади Києва, Львова, Харкова та 

Дніпра, а найчастіше абітурієнти хочуть стати 

філологами, правниками, менеджерами, IT-

фахівцями та педагогами. 

 

Український стартап Newoldstamp отримав 

$150 тисяч інвестицій 

Український стартап Newoldstamp пройшов 

відбір у відомий американський акселератор 

500 Startups і отримав 150 тисяч доларів 

інвестицій. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2746180-zbirna-ukraini-vigrala-cempionat-svitu-z-bojovogo-sambo.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2746602-u-kanadi-startuvav-proekt-prisvacenij-vidatnim-ukrainskim-kanadcam.html
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Супрун радить українцям відмовитися від 

варення та консервації 

Варення з ягід, яке так люблять заготовлювати 

на зиму українці, містить 50% цукру, тож 

дієтологи радять замість цього заморожувати 

та сушити ягоди та фрукти. 

 

В Україну йде похолодання: до кінця тижня 

дощі з грозами та "осінні" ночі 

В Україні у середу в більшості областей 

пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, 

температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.
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