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ТОП 

 

Атакам режиму Асада на мирні райони в 

Ідлібі немає виправдання – ЄС 

 Авіаудари сирійського режиму та його 

союзників по мирних поселеннях у сирійській 

провінції Ідліб, які спричиняють загибель 
багатьох мирних людей, мають бути негайно 

зупинені. 

 

ЦВК опрацювала 99,76% електронних 

протоколів 

Центральна виборча комісія опрацювала 

99,76% електронних протоколів щодо 

підсумків голосування у багатомандатному 
загальнодержавному виборчому окрузі на 

позачергових виборах народних депутатів 

України. 
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ЄС вимагає від Росії негайно звільнити 

Гриба та решту українських політв’язнів 

Євросоюз вимагає від РФ негайно звільнити 
незаконно засудженого Павла Гриба, а також 

усіх українських політичних в’язнів, 

включаючи 24 моряків, захоплених поблизу 

Керченської протоки. 

 

Шокін і Луценко пропонували Трампу 

компромат на його головного суперника - 

ЗМІ 

Віктор Шокін та Юрій Луценко пропонували 

адвокату президента США інформацію, яка 

може допомогти команді Трампа в боротьбі з 

Джо Байденом на виборах у 2020 році.

 

У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання 

грошей 

Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка 

аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з 
відмиванням грошей та їх використанням для 

протиправної діяльності.

 

СВІТ 

 

Сьогодні мають обрати нового главу 

МАГАТЕ 

Рада керівників Міжнародного агентства з 

атомної енергії (МАГАТЕ) на спеціальному 

засіданні 25 липня у Відні визначиться з новим 

гендиректором організації.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747398-es-zaklikae-moskvu-zvilniti-griba-j-zabezpeciti-jomu-medicnu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747398-es-zaklikae-moskvu-zvilniti-griba-j-zabezpeciti-jomu-medicnu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747398-es-zaklikae-moskvu-zvilniti-griba-j-zabezpeciti-jomu-medicnu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747398-es-zaklikae-moskvu-zvilniti-griba-j-zabezpeciti-jomu-medicnu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747398-es-zaklikae-moskvu-zvilniti-griba-j-zabezpeciti-jomu-medicnu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747398-es-zaklikae-moskvu-zvilniti-griba-j-zabezpeciti-jomu-medicnu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747437-sokin-i-lucenko-proponuvali-trampu-kompromat-na-jogo-golovnogo-supernika-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747437-sokin-i-lucenko-proponuvali-trampu-kompromat-na-jogo-golovnogo-supernika-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747437-sokin-i-lucenko-proponuvali-trampu-kompromat-na-jogo-golovnogo-supernika-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747437-sokin-i-lucenko-proponuvali-trampu-kompromat-na-jogo-golovnogo-supernika-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747437-sokin-i-lucenko-proponuvali-trampu-kompromat-na-jogo-golovnogo-supernika-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747437-sokin-i-lucenko-proponuvali-trampu-kompromat-na-jogo-golovnogo-supernika-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747437-sokin-i-lucenko-proponuvali-trampu-kompromat-na-jogo-golovnogo-supernika-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747437-sokin-i-lucenko-proponuvali-trampu-kompromat-na-jogo-golovnogo-supernika-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747437-sokin-i-lucenko-proponuvali-trampu-kompromat-na-jogo-golovnogo-supernika-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747437-sokin-i-lucenko-proponuvali-trampu-kompromat-na-jogo-golovnogo-supernika-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747437-sokin-i-lucenko-proponuvali-trampu-kompromat-na-jogo-golovnogo-supernika-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2747437-sokin-i-lucenko-proponuvali-trampu-kompromat-na-jogo-golovnogo-supernika-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747435-u-evrosouzi-ocinili-masstabi-vidmivanna-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747435-u-evrosouzi-ocinili-masstabi-vidmivanna-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747435-u-evrosouzi-ocinili-masstabi-vidmivanna-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747435-u-evrosouzi-ocinili-masstabi-vidmivanna-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747435-u-evrosouzi-ocinili-masstabi-vidmivanna-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2747435-u-evrosouzi-ocinili-masstabi-vidmivanna-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2747447-sogodni-maut-obrati-novogo-glavu-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2747447-sogodni-maut-obrati-novogo-glavu-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2747447-sogodni-maut-obrati-novogo-glavu-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2747447-sogodni-maut-obrati-novogo-glavu-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2747447-sogodni-maut-obrati-novogo-glavu-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2747447-sogodni-maut-obrati-novogo-glavu-magate.html


 

Мадуро звинуватив США у блекауті 

На думку президента Венесуели, за 

масштабним відключенням світла, яке уразило 
цього тижня країну, стоїть скоординована 

США атака.

 

Туск привітав Джонсона з призначенням 

прем’єром Британії 

 Президент Європейської Ради Дональд Туск 
привітав Бориса Джонсона, який очолив уряд 

Великої Британії.

 

 

Пекін заявив, що готовий силою 

забезпечити єдність із Тайванем 

 Уряд Китайської Народної Республіки 

підтвердив готовність використати військову 

силу задля повернення під свою юрисдикцію 

Тайваню.

 

 

Росія планує і надалі втручатися у вибори в 

США - Мюллер 

Колишній спеціальний прокурор США Роберт 

Мюллер переконаний, що атака Росії на 
американську виборчу систему триває, і 

Кремль планує втрутитися в президентські 

вибори 2020 року. 
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Північна Корея запустила ракету ближньої 

дії 

 КНДР в середу провела запуск ракети 
близького радіуса дії, що попередньо 

підтвердили у військовому відомстві Південної 

Кореї, а також у Пентагоні.

 

Партія Качинського зберігає політичне 

лідерство в Польщі 

Владна партія Польщі “Право і 
Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського 

продовжує зберігати впевнене лідерство за 

підтримкою населення країни.

 

Єврокомісія назвала пріоритети у сфері 

громадської безпеки 

 Європейська комісія визначила головні 

напрямки діяльності у сфері підвищення рівня 

громадської безпеки.

 

Навального заарештували на місяць 

Російського опозиційного політика Олексія 

Навального суд у Москві заарештував на 30 

діб.
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Глава МВС Італії відмовився свідчити у 

парламенті про російські гроші для своєї 

партії 

 Глава італійського уряду Джузеппе Конте 

доповів Сенату про справу проти помічника 

віцепрем’єра країни Джанлуки Савойні, 

котрий, за деякими даними, домовлявся з 
Москвою про незаконне фінансування 

правлячої правої партії «Ліга».

 

 

Експрезидент Киргизстану втік до Росії  

Колишній президент Алмазбек Атамбаєв 

вилетів з Киргизстану в РФ через російську 

авіабазу в Канті

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

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. 

 

Посол у Британії розповіла, коли можуть 

зустрітися Зеленський і Джонсон 

 Підготовка зустрічі нового прем’єр-міністра 

Великої Британії Бориса Джонсона та 

Президента України Володимира Зеленського 
почнеться після того, як Лондон завершить 

процедуру Brexit.
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Федералізм для Донбасу та Придністровʼя є 

пасткою Росії - євродепутат 

Теза про федералізацію окупованих РФ 
регіонів Молдови й України є пасткою, яку 

підготувала Москва, намагаючись позбавити ці 

країни можливості самим визначати власну 

геостратегічну орієнтацію.

 

 

З початку року Польща видала українцям 

майже 600 студентських віз 

 З 1 січня по 20 липня цього року консульства 

Польщі в Україні видали українцям 594 

студентські візи для навчання в РП.

 

УКРАЇНА 

 

Лисичанськ відзначив п'яту річницю 

визволення від російської окупації 

П'ять років тому сили АТО визволили від 
російських окупантів Лисичанськ, з нагоди 

свята у місті відбулася низка заходів.

 

Уряд запропонує РНБО нові санкції проти 

Росії 

 Санкції, які Кабмін пропонуватиме 
запровадити РНБО, стосуються юридичних 

осіб, залучених до будівництва газопроводу 

“Краснодарський край – Крим" та незаконного 

видобутку вуглеводнів на захоплених 

українських родовищах.
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В Україні є телеканали, які Путіна 

“крутять” частіше за Зеленського — Гопко 

 Російська дезінформаційна кампанія, 
спрямована проти України, залишається 

великим викликом, так само, як і діяльність 

“п’ятої колони” на чолі з Медведчуком 

всередині самої держави.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

25 липня: народний календар і астровісник 

Чи промокне щось на Прокла, роса від лихого 

ока і чи чи варто сьогодні лізти чортові на роги

 

У Чернівцях розпочався місячний 

фестиваль органної музики 

У Чернівцях з 24 липня до 24 серпня 

проходить фестиваль органної музики, 

присвячений 28-й річниці Незалежності 

України.

 

 

Діти з Донбасу лікуватимуться на Одещині 

Діти з Донецької області будуть лікуватися у 

Центрі реабілітації «Сергіївка», що в Одеській 

області.
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На горі Піп Іван 27 липня відкриють 

метеостанцію 

 На горі Піп Іван в українських Карпатах 

запрацює метеостанція.
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