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ТОП 

 

ЦВК уже опрацювала 99,7% електронних 

протоколів 

Центральна виборча комісія опрацювала 99,7% 

електронних протоколів щодо підсумків 

голосування у багатомандатному 

загальнодержавному виборчому окрузі на 

позачергових виборах народних депутатів 

України. 

 

"Хлібне перемир'я": на Донбасі сьогодні - 

без обстрілів 

Станом на 19.00 середи, 24 липня, обстрілів 

позицій Об'єднаних сил з боку російсько-

окупаційних військ не зафіксовано. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2747337-cvk-uze-opracuvala-997-elektronnih-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2747337-cvk-uze-opracuvala-997-elektronnih-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2747337-cvk-uze-opracuvala-997-elektronnih-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2747313-hlibne-peremira-na-donbasi-sogodni-bez-obstriliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2747313-hlibne-peremira-na-donbasi-sogodni-bez-obstriliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2747313-hlibne-peremira-na-donbasi-sogodni-bez-obstriliv.html


 

ОБСЄ зафіксувала понад 400 порушень 

"хлібного перемир'я" 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 

зафіксувала за півтори доби після оголошення 

перемир’я на Донбасі 410 порушень режиму 

припинення вогню. 

 

Денісова уточнила інформацію про 

звільнення українських моряків 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини Людмила Денісова зазначила, що 

переговори про звільнення українських 

моряків, які утримуються в Росії, ведуться у 

рамках виконання рішення Міжнародного 

трибуналу ООН з морського права.

 

Кабмін отримав листа від Офісу Президента 

щодо звільнення Кличка з посади голови 

КМДА 

Кабінет міністрів отримав лист від Офісу 

Президента щодо звільнення Віталія Кличка з 

посади голови Київської міської державної 

адміністрації.

УКРАЇНА 

 

Нова влада підтримує автономію для 

кримських татар — радник Зеленського 

Політичний радник Президента України 

Микита Потураєв заявив про підтримку новою 

владою кримськотатарської автономії в Криму. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2747012-obse-zafiksuvala-ponad-400-porusen-hlibnogo-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2747012-obse-zafiksuvala-ponad-400-porusen-hlibnogo-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2747012-obse-zafiksuvala-ponad-400-porusen-hlibnogo-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2747185-denisova-utocnila-informaciu-pro-zvilnenna-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2747185-denisova-utocnila-informaciu-pro-zvilnenna-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2747185-denisova-utocnila-informaciu-pro-zvilnenna-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2746988-podanna-pro-zvilnenna-klicka-z-posadi-golovi-kmda-vze-u-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2746988-podanna-pro-zvilnenna-klicka-z-posadi-golovi-kmda-vze-u-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2746988-podanna-pro-zvilnenna-klicka-z-posadi-golovi-kmda-vze-u-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2746988-podanna-pro-zvilnenna-klicka-z-posadi-golovi-kmda-vze-u-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2747143-nova-vlada-pidtrimue-avtonomiu-dla-krimskih-tatar-radnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2747143-nova-vlada-pidtrimue-avtonomiu-dla-krimskih-tatar-radnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2747143-nova-vlada-pidtrimue-avtonomiu-dla-krimskih-tatar-radnik-zelenskogo.html


 

Уряд схвалив стратегію управління 

кордонами до 2025 року 

Кабмін схвалив Національну стратегію 

інтегрованого управління кордонами до 2025 

року, яка враховує найкращі європейські 

практики. 

 

"Голос" хоче реформи СБУ - вже написали 

законопроєкт 

У політичній партії "Голос" після проходження 

до Верховної Ради планують зареєструвати 

законопроєкт про реформування Служби 

безпеки України. 

 

В Україні запроваджують міжнародні 

номери банківських рахунків 

В Україні з 5 серпня 2019 року 

запроваджується міжнародний номер 

банківського рахунку.

 

Уряд змінив порядок формування 

оборонного замовлення 

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до 

Порядку планування, формування, розміщення 

та коригування державного оборонного 

замовлення, а також здійснення контролю за 

його виконанням. 

 

Сили спецоперацій першими у ЗСУ 

отримали сертифікацію НАТО - Луньов 

Сили спеціальних операцій першими серед 

інших видів військ Збройних сил України 

досягли сумісності з НАТО. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2747119-urad-shvaliv-strategiu-upravlinna-kordonami-do-2025-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2747119-urad-shvaliv-strategiu-upravlinna-kordonami-do-2025-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2747119-urad-shvaliv-strategiu-upravlinna-kordonami-do-2025-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747033-golos-hoce-reformi-sbu-vze-napisali-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747033-golos-hoce-reformi-sbu-vze-napisali-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747033-golos-hoce-reformi-sbu-vze-napisali-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746881-v-ukraini-zaprovadzuut-miznarodni-nomeri-bankivskih-rahunkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746881-v-ukraini-zaprovadzuut-miznarodni-nomeri-bankivskih-rahunkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746881-v-ukraini-zaprovadzuut-miznarodni-nomeri-bankivskih-rahunkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2747282-urad-zminiv-poradok-formuvanna-oboronnogo-zamovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2747282-urad-zminiv-poradok-formuvanna-oboronnogo-zamovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2747282-urad-zminiv-poradok-formuvanna-oboronnogo-zamovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2747239-sili-specoperacij-persimi-u-zsu-otrimali-sertifikaciu-nato-lunov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2747239-sili-specoperacij-persimi-u-zsu-otrimali-sertifikaciu-nato-lunov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2747239-sili-specoperacij-persimi-u-zsu-otrimali-sertifikaciu-nato-lunov.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський обговорив із послами G7 

вибори, реформи та війну на Донбасі 

Президент Володимир Зеленський провів 

зустріч з групою послів країн «Великої сімки» 

з підтримки реформ в Україні та главами 

представництв Європейського Союзу й НАТО 

в Україні. 

 

Австрія запевнила у підтримці реформ в 

Україні та її територіальної цілісності 

Австрія продовжить допомагати Україні на 

шляху впровадження реформ і надалі твердо 

підтримуватиме суверенітет України та її 

територіальну цілісність у міжнародно 

визнаних кордонах. 

 

Зеленський обговорив долю нацгвардійця 

Марківа із прем’єром Італії 

Президент України Володимир Зеленський 

висловив стурбованість невиправдано 

жорстким вироком італійського суду 

нацгвардійцю Віталія Марківа та наголосив на 

важливості неупередженого розгляду цієї 

справи Апеляційним судом.

 

Молдова могла би купувати реверсний газ в 

України - Санду 

Якщо Росія не продовжить контракт на транзит 

газу територією України до кінця поточного 

року, це може обернутися для Молдови 

економічними проблемами, адже ця країна не 

зможе отримати російський газ, від якого 

залежить.

ЕКОНОМІКА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747072-zelenskij-obgovoriv-iz-poslami-g7-vibori-reformi-ta-vijnu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747072-zelenskij-obgovoriv-iz-poslami-g7-vibori-reformi-ta-vijnu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747072-zelenskij-obgovoriv-iz-poslami-g7-vibori-reformi-ta-vijnu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747076-avstria-zapevnila-u-pidtrimci-reform-v-ukraini-ta-ii-teritorialnoi-cilisnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747076-avstria-zapevnila-u-pidtrimci-reform-v-ukraini-ta-ii-teritorialnoi-cilisnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747076-avstria-zapevnila-u-pidtrimci-reform-v-ukraini-ta-ii-teritorialnoi-cilisnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747365-zelenskij-obgovoriv-dolu-nacgvardijca-markiva-iz-premerom-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747365-zelenskij-obgovoriv-dolu-nacgvardijca-markiva-iz-premerom-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747365-zelenskij-obgovoriv-dolu-nacgvardijca-markiva-iz-premerom-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747351-moldova-mogla-bi-kupuvati-reversnij-gaz-v-ukraini-sandu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747351-moldova-mogla-bi-kupuvati-reversnij-gaz-v-ukraini-sandu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747351-moldova-mogla-bi-kupuvati-reversnij-gaz-v-ukraini-sandu.html


 

План видатків у держбюджеті не виконаний 

майже на 43 мільярди - Рахункова палата 

За січень-червень 2019 року план видатків 

загального фонду держбюджету не виконаний 

майже на 43 млрд грн.

 

Кабмін дав 1 мільярд на медзаклади 

"первинки" 

Кабінет міністрів направив 1 мільярд гривень 

на медзаклади первинної медичної допомоги. 

 

Понад $10 мільярдів за пів року: Україна 

йде на новий рекорд з агроекспорту 

Аграрний експорт з України за перше півріччя 

сягнув 10,3 млрд доларів США, тому є 

підстави сподіватися на новий рекорд за 

підсумками всього 2019 року. 

 

Бюджет отримав понад 900 мільйонів від 

оренди держмайна 

Фонд державного майна України з початку 

2019 року перерахував до бюджету країни 

925,7 млн гривень від оренди державного 

майна. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746895-plan-vidatkiv-u-derzbudzeti-ne-vikonanij-majze-na-43-milardi-rahunkova-palata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746895-plan-vidatkiv-u-derzbudzeti-ne-vikonanij-majze-na-43-milardi-rahunkova-palata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746895-plan-vidatkiv-u-derzbudzeti-ne-vikonanij-majze-na-43-milardi-rahunkova-palata.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747279-ponad-10-milardiv-za-piv-roku-ukraina-jde-na-novij-rekord-z-agroeksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747279-ponad-10-milardiv-za-piv-roku-ukraina-jde-na-novij-rekord-z-agroeksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747279-ponad-10-milardiv-za-piv-roku-ukraina-jde-na-novij-rekord-z-agroeksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747268-budzet-otrimav-ponad-900-miljoniv-vid-orendi-derzmajna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747268-budzet-otrimav-ponad-900-miljoniv-vid-orendi-derzmajna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747268-budzet-otrimav-ponad-900-miljoniv-vid-orendi-derzmajna.html


 

Обсяги будівництва в Україні за пів року 

зросли на 21,2:% 

За І півріччя 2019 року індекс будівельної 

продукції в Україні зріс на 21,2% порівняно з 

аналогічним періодом 2018 року.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

АМКУ взявся за справу 18 облгазів 

Фірташа 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

розпочинає справу про порушення економічної 

конкуренції проти 18 газорозподільчих 

підприємств. 

 

З 2020 році у кожній закарпатській ОТГ 

буде свій поліцейський офіцер 

В ході реформи інституту дільничних 

поліцейських уже в 2020 році в кожній ОТГ 

буде свій дільничний — з автівкою, зброєю та 

зарплатою від 13 тис. грн.

 

―Справа Хізб ут-Тахрір‖: кримський ―суд‖ 

проігнорував апеляцію Мустафаєва 

В окупованому Криму в середу, 24 липня, так 

званий суд у "справі Хізб ут-Тахрір" 

проігнорував апеляційну скаргу адвоката Лілі 

Гемеджі на рішення Київського "райсуду" 

Сімферополя про чергове продовження арешту 

активісту Серверу Мустафаєву.

ЕКСКЛЮЗИВ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746863-obsagi-budivnictva-v-ukraini-za-piv-roku-zrosli-na-212.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746863-obsagi-budivnictva-v-ukraini-za-piv-roku-zrosli-na-212.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746863-obsagi-budivnictva-v-ukraini-za-piv-roku-zrosli-na-212.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746922-amku-pocinae-rozglad-spravi-proti-18-oblgaziv-firtasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746922-amku-pocinae-rozglad-spravi-proti-18-oblgaziv-firtasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2746922-amku-pocinae-rozglad-spravi-proti-18-oblgaziv-firtasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2747368-vze-u-2020-roci-v-koznij-zakarpatskij-otg-bude-svij-policejskij-oficer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2747368-vze-u-2020-roci-v-koznij-zakarpatskij-otg-bude-svij-policejskij-oficer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2747368-vze-u-2020-roci-v-koznij-zakarpatskij-otg-bude-svij-policejskij-oficer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2747372-sprava-hizb-uttahrir-krimskij-sud-proignoruvav-apelaciu-mustafaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2747372-sprava-hizb-uttahrir-krimskij-sud-proignoruvav-apelaciu-mustafaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2747372-sprava-hizb-uttahrir-krimskij-sud-proignoruvav-apelaciu-mustafaeva.html


 

Успіх Зеленського ставить Кремль перед 

неприємними питаннями – Die Presse 

Ті, хто уподібнюються Путіну, в Україні довго 

не живуть – доходить висновку австрійська 

журналістка 

 

А може, не така вже погана та 

«мажоритарка»? 

Схоже, гречкосійства на виборах в Україні 

поменшало. Невже мажоритарна система у нас 

виявила здатність до трансформації?

 

Дочасні місцеві вибори-2019: закон 

відсутній, грошей нема 

У команді президента думають про ще одні 

дочасні вибори. Чи є для їх оголошення 

законні підстави, або ж ідеться лише про 

політичну волю…

СУСПІЛЬСТВО 

 

Дев'ята Рада ―помолодшає‖ у середньому на 

7,4 року — ОПОРА  

Склад Верховної Ради 9-го скликання 

помолодшає в середньому на 7,4 року, адже 

кількість новообраних депутатів віком 21-45 

років збільшилася загалом на 26%.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2746597-uspih-zelenskogo-stavit-kreml-pered-nepriemnimi-pitannami-die-presse.html
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В Україні розширили перелік платних 

автомобільних номерів 

Кабмін розширив перелік платних номерних 

знаків на автомобілі, які мають підвищений 

попит серед водіїв для уникнення корупційних 

ризиків, та встановив нові ціни.

 

Стартує проєкт «52 вікенди на Івано-

Франківщині» 

На Прикарпатті розпочинають туристичний 

проєкт «52 вікенди на Івано-Франківщині».

 

Наявність громадських вбиралень на 

українських пляжах та в парках стане 

обов’язковою - Парцхаладзе 

У Мінрегіонбуді планують внести до 

Державних будівельних норм щодо 

благоустрою пункт про обов’язкове 

облаштування громадських вбиралень на 

пляжах, в парках та в інших рекреаційних 

зонах.

 

Дощі та прохолода затримаються в Україні 

майже на тиждень 

В Україні у четвер, 25 липня, у більшості 

областей пройдуть короткочасні дощі, 

температура повітря вдень становитиме 21-26° 

тепла.
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