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ТОП 

 

ЦВК порахувала 100% протоколів: до Ради 

проходять п’ять партій 

Центральна виборча комісія опрацювала 100% 

електронних протоколів щодо підсумків 

голосування у багатомандатному 

загальнодержавному виборчому окрузі на 

позачергових виборах народних депутатів 

України. 

 

―Хлібне перемир’я‖: від початку доби на 

Донбасі - без обстрілів 

Станом на 19.00 п'ятниці, 26 липня, російсько-

окупаційні війська не обстрілювали позиції 

Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед 

українських військовослужбовців немає.
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Затримання танкера РФ: Україна створила 

прецедент для мирного вирішення спорів - 

США 

Україна діяла відповідно до міжнародних норм 

і продемонструвала прецедент для мирного 

вирішення спорів під час інциденту з 

російським танкером. 

 

У Борисполі затримали фігурантку "газової 

справи Онищенка" 

Правоохоронці затримали фігурантку 

корупційної схеми з розкрадання газу, в 

організації якої підозрюють народного 

депутата України VII-VIII скликання 

Олександра Онищенка. 

 

Вибори до Ради, справа Шеремета й 

різнокольоровий "мед" 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський обговорив із Волкером ситуацію 

на Донбасі 

Президент Володимир Зеленський обговорив зі 

спеціальним представником США з питань 

України Куртом Волкером ситуацію на 

Донбасі. 
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Президенту буде дуже складно впливати на 

фракцію із 254 депутатів - Гройсман 

Формування партією "Слуга народу" 

монобільшості у парламенті дає Президенту 

Володимиру Зеленському шанс на здійснення 

швидких змін, але керувати фракцією з 254 

народних депутатів буде дуже складно. 

 

Денісова обговорила з главою місії ООН 

справи політв’язнів, Крим і Донбас 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова обговорила з 

новопризначеною Главою Моніторингової 

місії ООН з прав людини в Україні Матільдою 

Богнер ситуацію на Донбасі, репресії проти 

кримських татар та справи політв’язнів 

Кремля. 

 

Куди відселяти мешканців "хрущовок" — 

законопроєкт 

Згідно з законопроєктом Мінрегіону про 

реновацію застарілого житлового фонду, 

мешканцям застарілих будинків будуть 

надавати житло в тому самому 

адміністративному районі. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія запропонувала Україні продовжити 

транзитний контракт на рік 

Росія запропонувала Україні продовжити на 

рік чинний контракт на транзит газу. Про це 

заявив журналістам міністр енергетики РФ 

Олександр Новак, повідомляє ТАСС. 
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Мінгареллі - про ArcelorMittal: Рейди СБУ 

відлякують інвесторів 

Посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі 

заявив, що обшуки Служби безпеки в 

приватних компаніях шкодять інвестиційній 

привабливості країни.

 

Американська компанія розроблятиме 

вуглеводневу ділянку на шельфі Чорного 

моря 

Комісія при Міністерстві енергетики та 

вугільної промисловості обрала переможця 

конкурсу з розробки надр на підставі угоди про 

розподіл продукції вуглеводневої ділянки 

"Дельфін" на шельфі Чорного моря. 

ЕКОНОМІКА 

 

Зубко: Треба розібратися, чому з 1 липня 

подорожчала електрика 

Після того, як запрацював енергоринок, 

необхідно розбиратися, за рахунок чого 

піднялася вартість електроенергії. 

 

Дегустаційна комісія рекомендувала до 

виробництва 49 нових алкогольних напоїв 

Центральна галузева дегустаційна комісія 

виноробної промисловості провела дегустацію 

61 зразка тихих та ігристих вин, українських 

коньяків, бренді та інших алкогольних напоїв. 

До виробництва рекомендовано 49 зразків 

продукції. 

ПРАВОПОРЯДОК 
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НАБУ показало, що ―накопало‖ на суддів 

Окружного адмінсуду 

Національне антикорупційне бюро 

оприлюднило записи розмов імовірно суддів 

Окружного адміністративного суду Києва, 

яких підозрюють у вчиненні корупційних 

правопорушень.

 

Після корупційного скандалу всю 

патрульну поліцію Одещини вивели поза 

штат 

Весь особовий склад управління патрульної 

поліції в Одеській області виведений поза штат 

з метою надання їм кваліфікаційної оцінки з 

подальшою атестацією кожного. 

 

Окупанти запроторили у психлікарню трьох 

фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" 

В окупованому Криму трьох фігурантів 

"справи Хізб ут-Тахрір" помістили в 

психіатричну лікарню через відмову 

співпрацювати зі слідством.

 

У Києві викрили держреєстраторів, які 

сприяли рейдерським захопленням майна 

Співробітники СБУ викрили в Києві 

протиправну діяльність групи державних 

реєстраторів, внаслідок якої було завдано 

збитків на понад 30 мільйонів гривень.

ЕКСКЛЮЗИВ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2748814-nabu-pokazalo-so-nakopalo-na-suddiv-okruznogo-adminsudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2748814-nabu-pokazalo-so-nakopalo-na-suddiv-okruznogo-adminsudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2748814-nabu-pokazalo-so-nakopalo-na-suddiv-okruznogo-adminsudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2748780-pisla-korupcijnogo-skandalu-vsu-patrulnu-policiu-odesini-viveli-poza-stat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2748780-pisla-korupcijnogo-skandalu-vsu-patrulnu-policiu-odesini-viveli-poza-stat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2748780-pisla-korupcijnogo-skandalu-vsu-patrulnu-policiu-odesini-viveli-poza-stat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2748780-pisla-korupcijnogo-skandalu-vsu-patrulnu-policiu-odesini-viveli-poza-stat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2748580-okupanti-zaprotorili-u-psihlikarnu-troh-figurantiv-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2748580-okupanti-zaprotorili-u-psihlikarnu-troh-figurantiv-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2748580-okupanti-zaprotorili-u-psihlikarnu-troh-figurantiv-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2748713-u-kievi-vikrili-derzreestratoriv-aki-spriali-rejderskim-zahoplennam-majna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2748713-u-kievi-vikrili-derzreestratoriv-aki-spriali-rejderskim-zahoplennam-majna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2748713-u-kievi-vikrili-derzreestratoriv-aki-spriali-rejderskim-zahoplennam-majna.html


 

Для абсолютної влади настає час абсолютної 

відповідальності 

Рахуємо втрати і здобутки політичних сил у 

одномандатних (мажоритарних) виборчих 

округах 

 

Чим може обернутися поспіх при зміні 

столичної влади 

У команді президента рішуче налаштовані 

відібрати бодай частину повноважень у 

столичного градоначальника. Кличко каже: 

―без бою‖ не здасться

 

Як в Україні з вересня боротимуться з 

фальшивими ліками? 

Спеціальний штрихкод, додаток на телефон та 

база даних — і з підробленими препаратами 

буде покінчено 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Сьогодні – 78 років з дня заснування 

Товариства об'єднаних українських 

канадців 

Сьогодні, 26 липня, виповнюється 78 років з 

дня створення Товариства об'єднаних 

українських канадців (ТОУК). 
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Українцям нагадали, що щеплення від 

дифтерії та правця слід робити кожні 10 

років 

Центр громадського здоров'я оприлюднив 

покрокову інструкцію з поясненням 

послідовності та особливостей вакцинації дітей 

та дорослих від дифтерії та правця. 

 

Українцям обіцяють різке похолодання в 

останній день липня 

27 липня у південній частині України, 

більшості центральних, Київській та 

Чернігівській областях - без опадів. На решті 

території місцями очікуються короткочасні 

дощі з грозами.

 

Віршована пауза: Василь Симоненко - 

Задивляюсь у твої зіниці 

Пропонуємо послухати вибрані вірші 

шістдесятника Василя Симоненка зі збірки 

«Задивляюсь у твої зіниці». 
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