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ТОП 

 

Комітет Ради підтримав відставку Смолія 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, 

податкової та митної політики підтримав 

проєкт постанови про звільнення Якова Смолія 

з посади Голови Національного банку. 

 

 

Тривожний сигнал: Євросоюз відреагував 

на можливу відставку голови НБУ. ЗАЯВА 

Євросоюз занепокоєний можливою відставкою 

голови НБУ Якова Смолія за наслідками 

ймовірного політичного тиску та висловлює 

сподівання, що влада 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055729-komitet-radi-pidtrimav-vidstavku-smolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055729-komitet-radi-pidtrimav-vidstavku-smolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055799-trivoznij-signal-evrosouz-vidreaguvav-na-mozlivu-vidstavku-golovi-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055799-trivoznij-signal-evrosouz-vidreaguvav-na-mozlivu-vidstavku-golovi-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055799-trivoznij-signal-evrosouz-vidreaguvav-na-mozlivu-vidstavku-golovi-nbu.html


 

Нацрада: заяви Медведчука в ефірі "112 

Україна" загрожують нацбезпеці 

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 

призначила позапланову виїзну перевірку 

супутникового телеканалу "112 Україна" (ТОВ 

"ТРК "112-ТВ") через схвальні цитати Віктора 

Медведчука про президента РФ Володимира 

Путіна.

 

 

Україна в ОБСЄ: Росія має на кордоні три 

угруповання військ, здатних до раптового 

наступу КАРТА 

Поблизу кордону Росією вже створено три 

міжвидових угруповання, здатних проводити 

раптові наступальні дії з обмеженими цілями 

на території України.

 

 

Слідчі ДБР прийшли з обшуками у три 

ракетні бригади Повітряних сил 

Слідчі Державного бюро розслідувань 

прийшли з обшуками у три зенітні ракетні 

бригади Повітряних сил та вилучають 

обладнання, яке забезпечує систему 

протиповітряної оборони країни.

 

 

Автобусна аварія у Польщі: травмовані 16 

українців, одна людина - у критичному 

стані ФОТО 

Автобус, який перевозив близько 40 громадян 

України, потрапив у ДТП поблизу міста 

Богуславіце Сілезького воєводства на півдні 

Польщі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055905-zaavi-medvedcuka-v-efiri-112-ukraina-zagrozuut-nacbezpeci-nacrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055905-zaavi-medvedcuka-v-efiri-112-ukraina-zagrozuut-nacbezpeci-nacrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055905-zaavi-medvedcuka-v-efiri-112-ukraina-zagrozuut-nacbezpeci-nacrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3055837-ukraina-v-obse-rosia-mae-na-kordoni-tri-ugrupovanna-vijsk-zdatnih-do-raptovogo-nastupu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3055837-ukraina-v-obse-rosia-mae-na-kordoni-tri-ugrupovanna-vijsk-zdatnih-do-raptovogo-nastupu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3055837-ukraina-v-obse-rosia-mae-na-kordoni-tri-ugrupovanna-vijsk-zdatnih-do-raptovogo-nastupu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3055837-ukraina-v-obse-rosia-mae-na-kordoni-tri-ugrupovanna-vijsk-zdatnih-do-raptovogo-nastupu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055801-slidci-dbr-prijsli-z-obsukami-u-tri-raketni-brigadi-povitranih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055801-slidci-dbr-prijsli-z-obsukami-u-tri-raketni-brigadi-povitranih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055801-slidci-dbr-prijsli-z-obsukami-u-tri-raketni-brigadi-povitranih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055859-avtobusna-avaria-u-polsi-travmovani-16-ukrainciv-odna-ludina-u-kriticnomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055859-avtobusna-avaria-u-polsi-travmovani-16-ukrainciv-odna-ludina-u-kriticnomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055859-avtobusna-avaria-u-polsi-travmovani-16-ukrainciv-odna-ludina-u-kriticnomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055859-avtobusna-avaria-u-polsi-travmovani-16-ukrainciv-odna-ludina-u-kriticnomu-stani.html


 

Яким буде курс завтра: соцмережі 

зреагували на ймовірну відставку Смолія 

ОГЛЯД 

У середу голова Нацбанку Яків Смолій із 

формулюванням "через систематичний 

політичний тиск" написав заяву про відставку. 

Як відреагували соцмережі

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Керченський міст щодня нагадує про 

окупацію Криму - посольство США 

Незаконне будівництво й експлуатація моста 

через Керченську протоку є щоденним 

нагадуванням про окупацію Криму і 

необхідність збереження сильних санкцій 

проти Росії.

 

 

МЗС вважає нікчемними спроби Росії 

легалізувати анексію Криму через "відкрите 

небо" 

МЗС України висловило протест у зв’язку із 

черговими маніпуляціями Росією 

положеннями Договору з відкритого неба від 

24 березня 1992 року.

 

 

До розшифровки "чорних скриньок" літака 

МАУ долучаться двоє українських 

експертів 

У розшифровці "чорних скриньок" збитого в 

Ірані літака МАУ від України братимуть 

участь два представники Національного бюро з 

розслідування авіаційних подій та інцидентів з 

цивільними повітряними суднами.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055351-akim-bude-kurs-zavtra-socmerezi-zreaguvali-na-jmovirnu-vidstavku-smolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055351-akim-bude-kurs-zavtra-socmerezi-zreaguvali-na-jmovirnu-vidstavku-smolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055351-akim-bude-kurs-zavtra-socmerezi-zreaguvali-na-jmovirnu-vidstavku-smolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055351-akim-bude-kurs-zavtra-socmerezi-zreaguvali-na-jmovirnu-vidstavku-smolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055792-kercenskij-mist-sodna-nagadue-pro-okupaciu-krimu-posolstvo-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055792-kercenskij-mist-sodna-nagadue-pro-okupaciu-krimu-posolstvo-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055792-kercenskij-mist-sodna-nagadue-pro-okupaciu-krimu-posolstvo-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055649-mzs-vvazae-nikcemnimi-sprobi-rosii-legalizuvati-aneksiu-krimu-cerez-vidkrite-nebo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055649-mzs-vvazae-nikcemnimi-sprobi-rosii-legalizuvati-aneksiu-krimu-cerez-vidkrite-nebo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055649-mzs-vvazae-nikcemnimi-sprobi-rosii-legalizuvati-aneksiu-krimu-cerez-vidkrite-nebo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055649-mzs-vvazae-nikcemnimi-sprobi-rosii-legalizuvati-aneksiu-krimu-cerez-vidkrite-nebo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055919-do-rozsifrovki-cornih-skrinok-litaka-mau-dolucatsa-dvoe-ukrainskih-ekspertiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055919-do-rozsifrovki-cornih-skrinok-litaka-mau-dolucatsa-dvoe-ukrainskih-ekspertiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055919-do-rozsifrovki-cornih-skrinok-litaka-mau-dolucatsa-dvoe-ukrainskih-ekspertiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055919-do-rozsifrovki-cornih-skrinok-litaka-mau-dolucatsa-dvoe-ukrainskih-ekspertiv.html


 

Україна в ОБСЄ: На Донбасі загинули 3094 

українських військових, 12 тисяч поранені 

На Донбасі внаслідок збройного конфлікту, 

розв’язаного Росією, вже загинуло 3094 

українських військових, поранень зазнали 

майже 12 тис. бійців.

 

 

Посол Польщі спрогнозував, якою буде 

політика щодо України після виборів 

Після президентських виборів у Польщі 

істотних змін у зовнішній політиці Варшави 

щодо Києва не буде.

 

 

Шмигаль та посол Казахстану обговорили 

торгово-економічну співпрацю ФОТО 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 

обговорив з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Республіки Казахстан в Україні 

Дарханом Калетаєвим торгово-економічне 

співробітництво країн.

 

 

Німеччина не визнає окупаційної влади 

Криму і підтримує санкції щодо РФ – посол 

Фельдгузен 

Німеччина не визнає та не співпрацює з 

окупаційною кримською владою і підтримує 

міжнародні санкції, запроваджені внаслідок 

окупації Росією Криму. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3055547-ukraina-v-obse-na-donbasi-zaginuli-3094-ukrainskih-vijskovih-12-tisac-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3055547-ukraina-v-obse-na-donbasi-zaginuli-3094-ukrainskih-vijskovih-12-tisac-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3055547-ukraina-v-obse-na-donbasi-zaginuli-3094-ukrainskih-vijskovih-12-tisac-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055593-posol-polsi-sprognozuvav-akou-bude-politika-sodo-ukraini-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055593-posol-polsi-sprognozuvav-akou-bude-politika-sodo-ukraini-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055593-posol-polsi-sprognozuvav-akou-bude-politika-sodo-ukraini-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055731-smigal-ta-posol-kazahstanu-obgovorili-torgovoekonomicnu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055731-smigal-ta-posol-kazahstanu-obgovorili-torgovoekonomicnu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055731-smigal-ta-posol-kazahstanu-obgovorili-torgovoekonomicnu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055794-nimeccina-ne-viznae-okupacijnoi-vladi-krimu-i-pidtrimue-sankcii-sodo-rf-posol-feldguzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055794-nimeccina-ne-viznae-okupacijnoi-vladi-krimu-i-pidtrimue-sankcii-sodo-rf-posol-feldguzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055794-nimeccina-ne-viznae-okupacijnoi-vladi-krimu-i-pidtrimue-sankcii-sodo-rf-posol-feldguzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055794-nimeccina-ne-viznae-okupacijnoi-vladi-krimu-i-pidtrimue-sankcii-sodo-rf-posol-feldguzen.html


 

На окупований Крим та Донбас РФ щороку 

витрачає близько $5 мільярдів - Резніков 

З бюджету Російської Федерації на утримання 

тимчасово окупованих територій Донбасу та 

Криму на рік виділяється в середньому 5 млрд 

доларів США.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 889 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні станом на 2 липня лабораторно 

підтверджено 45 887 випадків COVID-19, з них 

за добу – 889. 

 

 

У Києві коронавірус підтвердили ще у 104 

осіб, троє померли 

На сьогодні в столиці вже 5242 підтверджених 

випадки захворювання на COVID-19.

 

 

За три місяці роботи Програми медгарантій 

лікарні отримали 14,5 мільярда - НСЗУ 

Від початку роботи Програми медичних 

гарантій лікувальні заклади України отримали 

14,5 млрд грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055740-na-okupovanij-krim-ta-donbas-rf-soroku-vitracae-blizko-5-milardiv-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055740-na-okupovanij-krim-ta-donbas-rf-soroku-vitracae-blizko-5-milardiv-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055740-na-okupovanij-krim-ta-donbas-rf-soroku-vitracae-blizko-5-milardiv-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055319-v-ukraini-za-dobu-889-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055319-v-ukraini-za-dobu-889-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055319-v-ukraini-za-dobu-889-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3055330-u-kievi-koronavirus-pidtverdili-se-u-104-osib-troe-pomerli-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3055330-u-kievi-koronavirus-pidtverdili-se-u-104-osib-troe-pomerli-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3055330-u-kievi-koronavirus-pidtverdili-se-u-104-osib-troe-pomerli-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055275-za-tri-misaci-roboti-programi-medgarantij-likarni-otrimali-145-milarda-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055275-za-tri-misaci-roboti-programi-medgarantij-likarni-otrimali-145-milarda-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055275-za-tri-misaci-roboti-programi-medgarantij-likarni-otrimali-145-milarda-nszu.html


 

На Луганщині посилять "карантинний" 

контроль на ринках та ресторанах 

На Луганщині не посилюватимуть карантинні 

обмеження, натомість почнуть частіше 

перевіряти місця масового скупчення людей.

 

УКРАЇНА 

 

У "Слузі народу" розповіли про ймовірного 

кандидата на посаду голови НБУ 

Прізвище голови правління Укргазбанку 

Кирила Шевченка звучало серед імовірних 

кандидатур на посаду нового голови 

Національного банку.

 

 

Кожну з військових бригад в районі ООС 

підсилять Javelin – начальник Генштабу 

Українські військові активно напрацьовують 

навички роботи з Javelin. В подальшому кожну 

з бригад, яка заходитиме в район ООС, 

підсилюватимуть згаданими ПТРК.

 

 

Чиновник КМДА звинуватив депутата 

Київради у побитті 

Заступник директора Департаменту 

містобудування та архітектури Київської 

міської державної адміністрації Юрій Тацій 

заявив про побиття з боку депутата Київської 

міської ради від ВО «Свобода» Володимира 

Назаренка.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3055671-na-lugansini-posilat-karantinnij-kontrol-na-rinkah-ta-restoranah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3055671-na-lugansini-posilat-karantinnij-kontrol-na-rinkah-ta-restoranah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3055671-na-lugansini-posilat-karantinnij-kontrol-na-rinkah-ta-restoranah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055612-u-sluzi-narodu-rozpovili-pro-jmovirnogo-kandidata-na-posadu-golovi-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055612-u-sluzi-narodu-rozpovili-pro-jmovirnogo-kandidata-na-posadu-golovi-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055612-u-sluzi-narodu-rozpovili-pro-jmovirnogo-kandidata-na-posadu-golovi-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3055638-koznu-z-vijskovih-brigad-v-rajoni-oos-pidsilat-javelin-nacalnik-genstabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3055638-koznu-z-vijskovih-brigad-v-rajoni-oos-pidsilat-javelin-nacalnik-genstabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3055638-koznu-z-vijskovih-brigad-v-rajoni-oos-pidsilat-javelin-nacalnik-genstabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3055734-cinovnik-kmda-zvinuvativ-deputata-kiivradi-u-pobitti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3055734-cinovnik-kmda-zvinuvativ-deputata-kiivradi-u-pobitti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3055734-cinovnik-kmda-zvinuvativ-deputata-kiivradi-u-pobitti.html


 

У центрі Києва - акція проти партії Шарія 

та ОПЗЖ. ФОТО 

У центрі Києва поліція посилила охорону 

громадського порядку через акцію 

представників «Національного корпусу», які 

виступають проти Партії Шарія та 

«Опозиційної платформи – за життя».

 

 

Діяльністю влади не задоволені понад 50% 

українців - "Рейтинг" ОПИТУВАННЯ 

Більшість українців не задоволена діяльністю 

Президента, уряду та Верховної Ради.

 

 

На базі відпочинку у Кирилівці отруїлися 

діти 

У Запорізькій області в курортній Кирилівці 

зафіксували масове отруєння серед 

відпочивальників.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Мінфін підтвердив скасування випуску 

євробондів через відставку Смолія 

Міністерство фінансів України з огляду на 

вчорашнє рішення голови Національного 

банку Якова Смолія піти у відставку сьогодні 

вранці скасувало новий випуск євробондів на 

$1,75 млрд.
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Зміна керівника Нацбанку є вкрай 

негативним фактом - експерт 

Для фінансової стабільності нашої країни 

заміна керівника центрального банку, який 

зміг зберегти стабільність в період кризи і 

пройти її з мінімальними втратами для 

фінансової системи, - вкрай негативний факт. 

 

 

Відставка Смолія: у Раді НБУ назвали 

мінімальним ризик зриву програми МВФ 

(ЕКСКЛЮЗИВ) 

У Раді Національного банку вважають, що 

парламент, швидше за все, підтримає відставку 

голови Нацбанку Якова Смолія, проте ризики 

зриву програми МВФ є мінімальними.

 

 

 

Німецький бізнес в Україну вірить 

Але побоюється “партійного” правосуддя і 

свавілля чиновників

 

 

Вдвічі більше, або Коли в Україні 

вирощуватимуть “європейські” врожаї 

Рецепти не нові: якісне насіння, сівозміна, 

дотримання технології, відновлення системи 

зрошування сільгоспугідь на півдні країни

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055873-zmina-kerivnika-nacbanku-e-vkraj-negativnim-faktom-ekspert.html
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Цьогоріч виробництво сталі в Україні 

зменшилося на 7,6% ГРАФІК 

За січень-червень 2020 року виробництво сталі 

в Україні скоротилося на 7,6% у порівнянні з 

аналогічним періодом 2019 року, до 10,1 млн 

тонн. 

 

Арахамія каже про "секретну зброю", яка 

дозволить швидше ухвалити закон про 

гральний бізнес 

У Верховній Раді придумали "секретну зброю", 

яка дозволить ухвалити законопроєкт "Про 

державне регулювання діяльності щодо 

організації та проведення азартних ігор" 

(№2285) в умовах затягування його розгляду. 

 

 

Однією з новацій Мінекології стане закон 

про заборону пластикових пакетів - 

Абрамовський 

Однією з новацій нового Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів стане закон 

про заборону пластикових пакетів, який вже 

ухвалений у першому читанні Верховною 

Радою та чекає на розгляд у другому читанні.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Призначений «терорист» Енвер 

Сейтосманов АНАЛІТИКА 

За що Росія відправила кримського татарина на 

17 років до колонії суворого режиму

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055589-cogoric-virobnictvo-stali-v-ukraini-zmensilosa-na-76.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055032-priznacenij-terorist-enver-sejtosmanov.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3055032-priznacenij-terorist-enver-sejtosmanov.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

ДБР хоче продовжити слідство у справі 

Порошенка ще на три місяці - адвокат 

ДБР має намір продовжити до 10 жовтня 

слідство відносно п'ятого президента Петра 

Порошенка у справі призначення Сергія 

Семочка першим заступником голови Служби 

зовнішньої розвідки.

 

 

Нацрада позапланово перевірить “1+1” 

через російський серіал 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення призначила на засіданні 2 липня 

позапланову перевірку телеканалу “1+1”.

 

 

ДБР порушило справу проти суддів, які 

розглядають справу "Сармата" 

Державне бюро розслідувань, розташоване у 

місті Мелітополь, розслідує кримінальне 

провадження відносно суддів Бердянського 

міськрайонного суду, які розглядають справу 

про … 

 

В Україні засудили іноземців, які 

переправляли найманців "ІДІЛ" у Сирію та 

Ірак 

Двох іноземців, які переправляли через 

Україну найманців для "ІДІЛ", засуджено на 

понад 10 років ув’язнення. 
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У справі Штепи змінили прокурорів 

Адвокати ексмера Слов’янська Нелі Штепи 

виступають проти заміни прокурорів у справі 

їхньої підзахисної. 

 

 

СБУ за три роки направила до суду справи 

проти більш як 90 ватажків "ЛНР" 

Служба безпеки України продовжує роботу з 

викриття і документування протиправної 

діяльності ватажків так званої "ЛНР" і ватажків 

її терористичних угруповань. 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Російські пропагандисти не відають сорому 

в поширенні абсурду про Україну та світ – 

EUvsDisinfo 

А спроби європейських урядів та соціальних 

платформ протистояти поширюваним фейкам 

викликають у них лють

 

 

Саакашвілі має рацію: Росія 

реформувалася, ми – чекали. Чи це нас 

«реформували»? АНАЛІТИКА 

Глава Нацради реформ вважає, що Росія 

якісніше України ще в 90-х зробила і здійснює 

досі економічні реформи. Це насправді так?
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Нашестя торнадо місцевого значення 

АНАЛІТИКА 

Херсонщиною тільки у червні вже кілька разів 

пролітали смерчі
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