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ТОП 

 

Європарламент не визнає "конституційне 

опитування" РФ в окупованому Криму 

ЗАЯВА 

Голова Комітету Європарламенту із 

закордонних справ Девід Макалістер та 

євродепутат Томас Тобе заявили про те, що 

Європарламент жодним чином не 

  

 

Печерський суд оголосив перерву у справі 

Порошенка до 8 липня 

Слідчий суддя Печерського райсуду Сергій 

Вовк, який 1 липня продовжив обирати 

запобіжний захід експрезидентові Петру 

Порошенку у справі про 
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"Мураєву за порєбрік": у Харкові - акція 

проти призначення ексдружини 

колишнього "регіонала" ФОТО 

Акція протесту проти призначення на посаду 

першого заступника голови Харківської ОДА 

Валерії Мураєвої - ексдружини колишнього 

члена Партії регіонів Євгенія Мураєва - 

відбулася біля будівлі ХОДА.

  

 

Ринок газу для населення відклали на 

місяць — Буславець 

Уряд ухвалив рішення про відтермінування 

ринку газу для населення до 1 серпня.

 

 

Комітет Ради підтримав оновлений 

законопроєкт про медіа: що він передбачає 

Комітет з питань гуманітарної та 

інформаційної політики рекомендував 

Верховній Раді винести на розгляд сесії 

оновлену редакцію законопроєкту «Про медіа» 

№2693.

  

 

В Україні запровадили автоматичне 

призначення пенсії 

Пенсійний фонд України впровадив послугу 

автоматичного призначення пенсії. 
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На херсонських кавунах з’являться наліпки 

з QR-кодом 

Для херсонських кавунів у межах туристично-

контентного проєкту "TripMustGoOn", що 

реалізується за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID), створять 

наліпки з QR-кодами.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Радбез ООН схвалив глобальне припинення 

вогню на час пандеміі 

Рада Безпеки ООН затвердила резолюцію, що 

передбачає негайне припинення вогню в усіх 

збройних конфліктах (у тому числі на Донбасі) 

та забезпечення гуманітарної й медичної 

допомоги в період пандемії COVID-19.

 

 

МЗС засуджує участь євродепутатів у 

спостереженні за "референдумом" у Криму 

МЗС України висловило протест з приводу 

незаконного візиту до тимчасово окупованої 

АР Крим депутатів Європарламенту, у тому 

числі президента Асоціації "Франко-

російський діалог" Тьєррі Маріані, а також 

окремих представників Німеччини, Угорщини 

та Болгарії.

 

 

У посольстві Франції прокоментували 

"вояж" євродепутатів в окупований Крим 

Посольство Франції в Україні заявило, що 

візит групи французьких депутатів 

Європарламенту до окупованого Росією Криму 

був «особистою ініціативою».
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Україна закликає ООН засудити російське 

"голосування" на окупованих територіях 

Украіна виступила з осудом в ООН щодо 

проведення Росією "голосувань" на 

референдумі в тимчасово окупованих Криму, а 

також частинах Донецької та Луганської 

областей, заявивши, що іхні результати не 

можуть вважатися легітимними.

 

 

Україна і Швейцарія працюватимуть над 

створенням мобільних апаратів ШВЛ 

Дипломатичні відомства України та Швейцарії 

підписали меморандум щодо започаткування 

співробітництва в сфері наукової дипломатії, 

зокрема, реалізації проєкту масового 

виробництва мобільних апаратів штучної 

вентиляції легень.

 

 

Японія надасть понад $4 мільйони для 

відновлення Донбасу 

Уряд Японії надасть понад 4 млн доларів США 

для задоволення гуманітарних потреб та 

відновлення східних областей України.

 

 

Егейський регіон: Україна пропонує 

турецькому бізнесу конкретні проєкти 

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга 

здійснив робочу поїздку в Егейський регіон 

Туреччини, де зустрівся з представниками 

місцевого керівництва, бізнесу та 

українськими громадами.
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КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу — 664 нових випадки 

COVID-19. ІНФОГРАФІКА 

Станом на середу, 1 липня, в Україні 

лабораторно підтверджені 44 998 випадків 

COVID-19, за добу —  664 нових випадки. 

 

 

Київ посилив карантинні заходи 

У Києві обмежили час роботи закладів 

громадського харчування та розважальних, 

зокрема кінотеатрів, до 22 години.

 

 

Штрафів за прострочені на карантині 

кредити не буде - Зеленський підписав закон 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон, що забороняє банкам вимагати 

штрафи або пеню за прострочені на карантині 

кредити.

 

 

Степанов припустив можливість закриття 

курортів через коронавірус 

В Україні можуть бути запроваджені додаткові 

обмежувальні заходи для курортів, зокрема 

Одеси, через значне збільшення кількості 

інфікованих COVID-19.
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Штрафи за неносіння масок пропонують 

додати в Кодекс про адмінпорушення 

Кабінет міністрів пропонує внести в Кодекс 

про адміністративні правопорушення норму 

про штрафи за неносіння масок в громадських 

місцях.

 

 

В Україні зросли тарифи на екстрену 

меддопомогу 

З 1 липня підвищуються тарифи на надання 

послуг з екстреної меддопомоги, лікування 

гострого інфаркту та інсульту.

 

 

На Прикарпатті заборонили святкувати 

весілля у кафе та ресторанах 

В Івано-Франківській області через погіршення 

епідситуації, пов’язаної із захворюванням на 

COVID-19, заборонили проведення масових 

заходів у закладах громадського харчування до 

31 липня. 

 

УКРАЇНА 

 

ОП підготує законопроєкт про покарання за 

"злив" розмов чиновників – Єрмак 

В Офісі Президента України підготують 

законопроєкт, який передбачатиме покарання 

за оприлюднення таємних розмов чиновників.
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Тріски "корабельної сосни": у Раді заявили 

про гендерний "печерний відступ" у владі 

Заступник Голови Верховної Ради Олена 

Кондратюк наголошує, що в Україні існує 

відступ від партнерства і гідного 

представництва чоловіків і жінок у владі.

 

 

Зеленський оголосив догану голові 

Сумської ОДА 

Президент Володимир Зеленський оголосив 

догану голові Сумської ОДА Роману 

Грищенку.

 

 

Комітет Ради не став розглядати проєкт про 

відставку Авакова 

Члени Комітету ВР з питань правоохоронної 

діяльності не внесли до порядку денного 

засідання проєкт постанови №3606 "Про 

звільнення Авакова А.Б. з посади міністра 

внутрішніх справ України".

  

 

Кабмін звільнив п’ятьох заступників 

міністрів 

Кабінет міністрів звільнив п'ятьох заступників 

міністрів та призначив заступника міністра 

юстиції.
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МКІП рекомендує на посаду мовного 

омбудсмена філолога Бронікову 

Міністертво культури та інформаційної 

політики (МКІП) рекомендувало уряду до 

розгляду кандидатуру Світлани Бронікової на 

посаду уповноваженого із захисту державної 

мови. 

ЕКОНОМІКА 

 

На єдиному казначейському рахунку - 

рекордні 75,7 мільярда 

Станом на 1 липня 2020 року вхідне сальдо 

єдиного казначейського рахунку (ЄКР) 

становить 75,7 млрд грн, що є рекордною 

сумою за часів незалежності України.

 

 

Газпром зменшив транзит газу через 

Україну на 45% 

За перше півріччя 2020 року транзит газу 

територією України становив 24,9 млрд 

кубометрів, що на 45% менше у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року.

 

 

Для підтримки малих підприємств уряд 

залучить €20 мільйонів допомоги ЄС 

Уряд схвалив проєкт Угоди про фінансування 

заходу ―EU4BUSINESS: Підтримка малих та 

середніх підприємств (МСП) в Україні‖.
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В Україні зріс розмір прожиткового 

мінімуму 

Відсьогодні, з 1 липня, в Україні зростає 

розмір прожиткового мінімуму, відповідно 

зросте розмір соціальної допомоги, що до 

нього прив’язана.

 

 

Зеленський вніс у Раду проєкт закону про 

"інвестнянь" 

Президент Володимир Зеленський вніс на 

розгляд Верховноі Ради проєкт закону "Про 

державну підтримку інвестиціиних проєктів зі 

значними інвестиціями" (так звании закон про 

"інвестиціиних нянь"). 

 

У трьох областях реалізуватимуть проєкт 

"Бортництво Полісся" 

У Рівненській, Житомирській та Київській 

областях втілюватимуть національний проєкт 

"Бортництво Полісся: архаїчна традиція у 

сучасному вимірі".

 

 

У Харкові відкрили перший в Україні центр 

підтримки підприємців "Дія.Бізнес" 

Перший в Україні центр підтримки 

підприємців "Дія.Бізнес" у рамках 

національного проєкту із розвитку 

підприємництва, ініційованого Міністерством 

цифрової трансформації, відкрився 1 липня у 

центрі Харкова.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Телемарафон «Свободу в’язням Кремля» 

проведуть 7 вересня 

Масштабний телемарафон, що має здійняти 

інформаційну хвилю в світі щодо звільнення 

політичних бранців Кремля, проведуть 7 

вересня українські правозахисники та 

представники церкви.

 

 

У російській колонії, де тримають 

політв'язня Кияшка, спалах COVID-19 

У російській виправній колонії №11, де 

незаконно утримується український 

політв'язень Ігор Кияшко, спалах 

коронавірусної інфекції.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Порошенко до Зеленського: Треба 

запроторити за грати – запроторюйте! 

П’ятий Президент України Петро Порошенко 

вважає, що справа щодо звинувачення його у 

призначенні Сергія Семочка першим 

заступником голови Служби зовнішньої 

розвідки є «юридичним трешем» та помстою 

«п’ятої колони» Російської Федерації.

 

Хабар для САП та НАБУ: Злочевському 

оголосили підозру 

Ексміністру екології та природних ресурсів 

Миколі Злочевському повідомлено про підозру 

в організації надання хабаря керівникам САП і 

НАБУ у розмірі 5 млн доларів. 
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Затримали засудженого за держзраду 

кримського ексдепутата Ганиша 

Колишнього депутата Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим Василя Ганиша, 

засудженого до 12 років позбавлення волі за 

вчинення державної зради, затримано.

  

 

В Україні зростає покарання за керування у 

нетверезому стані 

Відсьогодні, з 1 липня, в Україні посилюється 

покарання за водіння транспортних засобів у 

нетверезому стані.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Осінній» наступ РФ на Україну: ймовірно, 

але… АНАЛІТИКА 

Так, це для РФ – нові тяжкі проблеми. Але ж 

прогнозувати імперію – марна справа. 

Нарешті, наскільки спроможні ЗСУ 

протистояти повномасштабній агресії? 

 

Українці перестали бути салоїдами? Вони 

ними… ніколи не були! АНАЛІТИКА  

Жителі України їдять втричі менше свинини, 

ніж європейці. І вдвічі менше за норму. 

Свинарство занепадає, імпорт м’яса й сала рік 

до року зростає
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Кордони для українських туристів відкрили 

вже пʼять країн 

Кордони для подорожуючих українців 

відкрили вже п'ять країн, а саме - Туреччина, 

Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія.

 

 

Міносвіти пояснило, як повертатимуть 

гроші за пробне ЗНО 

В Україні з 1 липня розпочинається процес 

повернення коштів за скасоване пробне ЗНО.

 

Відпочинок на морі під час пандемії - 

українцям дали поради 

Національна служба здоров'я надала 

рекомендації тим, хто збирається на 

відпочинок до моря під час пандемії 

коронавірусу. 

 

Від сьогодні у Трускавці запрацювали 

санаторії 

У курортному місті Трускавець з 1 липня 

дозволили діяльність санаторіїв, 

відпочинкових й оздоровчих комплексів.
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Польща з 1 липня відновила авіасполучення 

з Україною 

Польща з 1 липня відновила повітряне 

сполучення з Україною. Літак Airbus A320 

компанії Wizz Air в середу вранці стартував з 

варшавського аеропорту імені Шопена і о 

09:39 прибув до київського аеропорту 

―Жуляни‖.

 

 

Топ-7 українських природних і біосферних 

заповідників ІНФОГРАФІКА 

Українські заповідники, в яких можна 

побачити неймовірну природу, рідкісних 

тварин та "Червонокнижні" рослини, здатні 

замінити далекі екзотичні вояжі
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