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ТОП 

 

У ЄС відкинули вимогу Джонсона щодо 

Brexit  

Головний переговорник ЄС щодо Brexit 

Мішель Барньє категорично відхилив вимогу 

британського прем’єра Бориса Джонсона 
прибрати з угоди механізм backstop для 

кордону з Ірландією.

 

 

ОДКБ перетворилася на інструмент 

політики Росії - Єльченко 

Організація Договору про колективну безпеку 

перетворилася на політизований інструмент 

для поширення регіональної гегемонії РФ, і не 

може виконувати функції підтримання миру. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748177-u-es-vidkinuli-vimogu-dzonsona-sodo-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748177-u-es-vidkinuli-vimogu-dzonsona-sodo-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2748181-odkb-peretvorilasa-na-instrument-politiki-rosii-elcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2748181-odkb-peretvorilasa-na-instrument-politiki-rosii-elcenko.html


 

МАГАТЕ очолив румун Корнел Феруце 

Виконувачем обов’язків генерального 

директора Міжнародного агентства з атомної 
енергії став головний координатор МАГАТЕ 

Корнел Феруце.

 

СВІТ 

 

ООН закликає Україну та Росію не 

підвищувати напругу на морі 

В ООН ознайомлені з повідомленням у ЗМІ 

про затримання Україною російського танкера, 
але поки не мають незалежної оцінки обставин 

інциденту і закликають сторони утриматися від 

ескалації. 

 

Помпео застеріг турків: введення в дію 

російських С-400 є неприйнятним 

Державний секретар США не виключає 

запровадження проти Туреччини санкцій, якщо 

вона активізує російські комплекси 

протиповітряної оборони С-400.

 

 

На заході Афганістану авіація знищила 50 

талібів 

Внаслідок авіаудару урядових сил по пункту 
збору талібів знищено півсотні бойовиків 

разом із польовим командиром.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748183-magate-ocoliv-rumun-kornel-feruce.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748183-magate-ocoliv-rumun-kornel-feruce.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2748155-oon-zaklikae-ukrainu-ta-rosiu-ne-pidvisuvati-naprugu-na-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2748155-oon-zaklikae-ukrainu-ta-rosiu-ne-pidvisuvati-naprugu-na-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748201-pompeo-zasterig-turkiv-vvedenna-v-diu-rosijskih-s400-e-neprijnatnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748201-pompeo-zasterig-turkiv-vvedenna-v-diu-rosijskih-s400-e-neprijnatnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748210-na-zahodi-afganistanu-aviacia-znisila-50-talibiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748210-na-zahodi-afganistanu-aviacia-znisila-50-talibiv.html


 

Іран запустив балістичну ракету - ЗМІ 

На тлі зростання напруженості у відносинах зі 

США і Великобританією Іран провів 

випробування балістичної ракети.

 

 

США ввели санкції проти родини Мадуро 

Офіційний Вашингтон оголосив про введення 

санкцій проти корупційної мережі, яка 
виводила мільйони доларів із соціальних 

програм і до якої були причетні члени родини 

президента Венесуели Ніколаса Мадуро 

 

У Болгарії передумали вводити електронне 

голосування на місцевих виборах 

Парламент Болгарії ухвалив не проводити 

електронного голосування на місцевих 

виборах, які відбудуться у жовтні цього року.

 

 

Американці успішно запустили вантажний 

супутник до МКС 

Компанія SpaceX зі США здійснила успішний 

запуск ракетоносія Falcon 9 з вантажним 
супутником Dragon на Міжнародну космічну 

станцію.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748214-iran-zapustiv-balisticnu-raketu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748214-iran-zapustiv-balisticnu-raketu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748159-ssa-vveli-sankcii-proti-rodini-maduro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748159-ssa-vveli-sankcii-proti-rodini-maduro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748195-u-bolgarii-peredumali-vvoditi-elektronne-golosuvanna-na-miscevih-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2748195-u-bolgarii-peredumali-vvoditi-elektronne-golosuvanna-na-miscevih-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2748185-amerikanci-uspisno-zapustili-vantaznij-suputnik-do-mks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2748185-amerikanci-uspisno-zapustili-vantaznij-suputnik-do-mks.html


 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Клімкін зустрівся в Києві з Волкером 

Очільник МЗС зустрівся в Києві зі спеціальним 
представником Держдепартаменту США з 

питань України Куртом Волкером.

 

 

Полозов: Сподіваюся, затримання танкера 

РФ не вплине на переговори щодо 

полонених моряків 

Затримання російського танкера в Ізмаїлі не 

повинно вплинути на процес звільнення 

заарештованих в РФ українських моряків. 

 

Безсмертний: Процес обміну полонених 

загальмувала РФ 

Після домовленостей у Мінську 17 липня про 

обмін полонених представники ОРДЛО були 
готові буквально наступного дня провести 

звільнення, але процес загальмувала Москва.

 

УКРАЇНА 

 

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під 

Причепилівкою, поранений боєць 

Збройні формування Російської Федерації та її 

найманці минулої доби порушили заборону на 

використання будь-якої зброї, тоді як ЗСУ 
дотримувалися сталого режиму припинення 

вогню.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2748165-klimkin-zustrivsa-v-kievi-z-volkerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2748165-klimkin-zustrivsa-v-kievi-z-volkerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2748188-polozov-spodivausa-zatrimanna-tankera-rf-ne-vpline-na-peregovori-sodo-polonenih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2748188-polozov-spodivausa-zatrimanna-tankera-rf-ne-vpline-na-peregovori-sodo-polonenih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2748188-polozov-spodivausa-zatrimanna-tankera-rf-ne-vpline-na-peregovori-sodo-polonenih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2748188-polozov-spodivausa-zatrimanna-tankera-rf-ne-vpline-na-peregovori-sodo-polonenih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2748173-bezsmertnij-proces-obminu-polonenih-zagalmuvala-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2748173-bezsmertnij-proces-obminu-polonenih-zagalmuvala-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2748225-okupanti-obstrilali-pozicii-zsu-pid-pricepilivkou-poranenij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2748225-okupanti-obstrilali-pozicii-zsu-pid-pricepilivkou-poranenij-boec.html


 

Поліція порушила справу через напад на 

автомобіль Порошенка 

Столична поліція розпочала кримінальне 
провадження за фактом нападу на автомобіль 

Петра Порошенка біля будівлі Держбюро 

розслідувань.

 

 

Ветеран “Азову”, який напав на авто 

Порошенка, розповів про свої мотиви 

Ветеран полку “Азов” Микита Макєєв з 

позивним “Одіссей”, який біля будівлі ДБР 

застрибнув на автомобіль Петра Порошенка, 
начебто хотів передати йому неякісні 

бронежилети.

 

Верховний Суд підтвердив, що Київрада 

незаконно передала під забудову землю в 

нацпарку 

Верховний Суд підтвердив, що Київрада 

незаконно передала забудовнику земельну 

ділянку в урочищі Бичок в межах НПП 

“Голосіївський”.

 

Мешканці Донеччини торік безкоштовно 

отримали ліків більш як на 60 мільйонів 

Жителі Донецької області в 2018 році за 

держпрограмою «Доступні ліки» безкоштовно 

отримали лікарських засобів більш ніж на 60 

млн грн.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2748171-policia-porusila-spravu-cerez-napad-na-avtomobil-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2748171-policia-porusila-spravu-cerez-napad-na-avtomobil-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2748179-veteran-azovu-akij-napav-na-avto-porosenka-poasniv-svoi-motivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2748179-veteran-azovu-akij-napav-na-avto-porosenka-poasniv-svoi-motivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2748197-verhovnij-sud-pidtverdiv-so-kiivrada-nezakonno-peredala-pid-zabudovu-zemlu-v-nacparku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2748197-verhovnij-sud-pidtverdiv-so-kiivrada-nezakonno-peredala-pid-zabudovu-zemlu-v-nacparku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2748197-verhovnij-sud-pidtverdiv-so-kiivrada-nezakonno-peredala-pid-zabudovu-zemlu-v-nacparku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2748197-verhovnij-sud-pidtverdiv-so-kiivrada-nezakonno-peredala-pid-zabudovu-zemlu-v-nacparku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2748217-meskanci-doneccini-torik-bezkostovno-otrimali-likiv-bils-ak-na-60-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2748217-meskanci-doneccini-torik-bezkostovno-otrimali-likiv-bils-ak-na-60-miljoniv.html


 

У палаці "Україна" не отримували 

інформації про концерт Повалій 

У національному палаці мистецтв "Україна" 
поки не отримали жодних афіш чи інформації 

про запланований сторонніми організаторами 

концерт співачки Таїсії Повалій.

 

Суд продовжив арешт обвинуваченим у 

теракті біля харківського Палацу спорту 

Фрунзенський райсуд Харкова продовжив на 
два місяці арешт трьом обвинуваченим у 

справі про вибух біля Палацу спорту 22 лютого 

2015 року, від якого загинули 4 особи і 9 

постраждали.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

26 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні собор архангела Гавриїла — шукаймо 

прихистку в небесних сил і уникаймо 

дисонансів

 

 

На Миколаївщині влаштують «Мигійську 

Січ-2019» 

У селищі Мигія Миколаївської області, яке 

називають «столицею українського рафтингу» 

та «маленькою Швейцарією», відбудеться 
фестиваль «Мигійська Січ-2019», присвячений 

героям України від часів козацтва до 

сьогодення. Він триватиме впродовж двох днів 

– 27 та 28 липня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2748143-u-palaci-ukraina-ne-otrimuvali-informacii-pro-koncert-povalij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2748143-u-palaci-ukraina-ne-otrimuvali-informacii-pro-koncert-povalij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2748161-sud-prodovziv-arest-obvinuvacenim-u-terakti-bila-harkivskogo-palacu-sportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2748161-sud-prodovziv-arest-obvinuvacenim-u-terakti-bila-harkivskogo-palacu-sportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2747661-26-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2747661-26-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2748169-na-mikolaivsini-vlastuut-migijsku-sic2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2748169-na-mikolaivsini-vlastuut-migijsku-sic2019.html


 

Понад дві третини мешканців Донеччини 

уклали декларації з лікарями – ОДА 

69% мешканців контрольованої урядом 
території Донецької області підписали 

декларації з лікарями.

 

 

Сьогодні у дев'яти регіонах України можна 

безкоштовно перевіритися на гепатит 

Напередодні Всесвітнього дня боротьби з 
гепатитом, який відзначається 28 липня, в 

дев'яти регіонах України громадяни зможуть 

зробити безкоштовне експрес-тестування на 

гепатит.

 

 

Тварини не встигають пристосуватися до 

змін клімату і гинуть - вчені 

Тварини не встигають пристосуватися до змін 

температури навколишнього середовища і 

гинуть від цього.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2748191-na-doneccini-ponad-dvi-tretini-naselenna-uklali-deklaracii-z-likarami-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2748191-na-doneccini-ponad-dvi-tretini-naselenna-uklali-deklaracii-z-likarami-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2748219-sogodni-u-devati-regionah-ukraini-mozna-bezkostovno-pereviritisa-na-gepatit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2748219-sogodni-u-devati-regionah-ukraini-mozna-bezkostovno-pereviritisa-na-gepatit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2748145-klimat-zminuetsa-svidse-niz-adaptuutsa-tvarini-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2748145-klimat-zminuetsa-svidse-niz-adaptuutsa-tvarini-vceni.html
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