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ТОП 

 

Рада звільнила Смолія з посади голови 

Нацбанку 

Верховна Рада звільнила Якова Смолія з 

посади голови Національного банку України.

 

 

Москва вимагає від Києва внести зміни до 

Конституції щодо Донбасу – Spiegel 

Росія вимагає від України внести у 

Конституцію термінові зміни щодо Донбасу.
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Вилучення військової техніки: Зеленський 

вимагає від правоохоронців реакції на дії 

ДБР 

Президент України Володимир Зеленський 

доручив правоохоронним органам дати оцінку 

діям працівників Державного бюро 

розслідувань, які допустили вилучення 

військових приладів з …

  

 

Рожкова тимчасово очолить Нацбанк 

Обов'язки голови Національного банку 

тимчасово виконуватиме його перший 

заступник Катерина Рожкова.

 

Рада суддів обурена заявами Саакашвілі про 

"фундаментальний переділ" 

Рада суддів України та суддівська спільнота 

висловили обурення заявами голови 

Виконавчого комітету реформ Міхеіла 

Саакашвілі про судову гілку влади.

  

 

Рада дозволила абітурієнтам з окупованих 

територій вступати до вишів без ЗНО 

Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про 

вищу освіту" щодо особливостей вступу до 

закладів вищої освіти осіб з тимчасово 

окупованих 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056692-vilucenna-vijskovoi-tehniki-zelenskij-vimagae-vid-pravoohoronciv-reakcii-na-dii-dbr.html
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Мер Умані виступає проти приїзду прочан-

хасидів через пандемію 

Міський голова Умані Олександр Цебрій 

виступив проти приїзду цієї осені прочан-

хасидів на святкування юдейського Нового 

року - Рош Га-Шана. 

 

 

В Україні - високий ризик спалаху 

поліомієліту 

Європейська регіональна комісія із 

сертифікації ліквідації поліомієліту визначила 

Україну у зоні високого ризику спалаху 

поліомієліту.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС засудив російські паради у Криму та на 

Донбасі ЗАЯВА 

Європейський Союз засуджує російські 

військові паради, які були проведені 24 червня 

на території України – як в незаконному 

анексованому Криму, так і на тимчасово 

окупованому Донбасі. 

 

 

Місія ОБСЄ підтверджує, що російську 

зробили "офіційною" в ОРДЛО - постпред 

України 

СММ ОБСЄ підтвердила, що окупаційні 

адміністрації у Донецьку та Луганську 

встановили російську мову як єдину 

"офіційну" в ОРДЛО, що засвідчує небажання 

Кремля переходити до …
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На шляху до НАТО Україна має провести 

відповідні реформи – Барбора Маронкова 

У рамках євроатлантичної інтеграції та на 

шляху вступу до НАТО Україна має провести 

відповідні реформи. 

 

У Берліні почалася "нормандська" зустріч 

на рівні політичних радників 

У Берліні в п’ятницю проходять переговори у 

нормандському форматі на рівні політичних 

радників.

 

Справа МН17: адвокатам ГРУшника 

Пулатова відмовили у допиті свідка, суд 

перенесли 

У Нідерландах у судовому комплексі 

“Схіпхол” закінчилося десяте судове засідання 

у справі МН17. Наступне призначено на 31 

серпня 2020 року о 10:00, за місцевим часом. 

 

В Анталії стартували переговори глав МЗС 

України та Туреччини ФОТО 

У турецькій Анталії розпочалися переговори 

міністрів закордонних справ України та 

Туреччини - Дмитра Кулеби та Мевлюта 

Чавушоглу. 
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КОРОНАВІРУС 

 

Єврокомісія схвалила перший препарат для 

лікування COVID-19 

Європейська комісія оголосила про рішення 

видати офіційний ринковий дозвіл для 

препарату Remdesivir, який став першим 

офіційно визнаним на рівні ЄС медичним 

засобом для лікування COVID-19.

 

 

Зеленська одужала від COVID-19 і 

виписалась з лікарні – ОП 

Перша леді України Олена Зеленська одужала 

від коронавірусної інфекції COVID-19 і 

сьогодні виписалася з лікарні.

 

 

В Україні за добу - 876 нових випадків 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 3 липня лабораторно 

підтверджено 46 763 випадки COVID-19, з них 

за добу – 876.

 

 

У Києві від коронавірусу одужали 439 

медиків 

За останній місяць кількість випадків 

коронавірусної хвороби у столичних медичних 

працівників зменшилася на 2%.
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В Україні - 27 смертей від COVID-19 за добу, 

МОЗ звернулося до людей похилого віку 

Більшість осіб, які померли від COVID-19, 

становлять люди старшого віку або ті, хто має 

супутні захворювання. Саме ці категорії 

особливо мають дотримуватися правил 

безпеки.

 

 

АМКУ оштрафував фармкомпанію на пів 

мільйона за рекламу ліків "від 

коронавірусу" 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

оштрафував компанію ТОВ "Юрія-фарм" на 

528 млн грн за поширення у рекламному 

ролику свого препарата неправдивої 

інформації про його здатність боротися з 

коронавірусами.

УКРАЇНА 

 

Рада відправила у відставку голову АМКУ 

Терентьєва 

Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з 

посади голови Антимонопольного комітету 

України. 

 

1126 днів Якова Смолія: за що критикували, 

хвалили та шукали компромат 

ІНФОГРАФІКА 

лова Нацбанку назвав причиною своєї заяви 

про відставку політичний тиск. Також однією з 

причин називають його конфлікт з Радою НБУ

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056108-v-ukraini-27-smertej-vid-covid19-za-dobu-moz-zvernulosa-do-ludej-pohilogo-viku.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3056228-1126-dniv-akova-smolia-za-so-kritikuvali-hvalili-ta-sukali-kompromat.html


 

"Ексслуга" Скороход увійшла в групу 

―Партія "За майбутнє‖ 

Народний депутат Анна Скороход увійшла до 

складу депутатської групи “Партія “За 

майбутнє” у Верховній Раді ІХ скликання.

 

 

Кабмін призначив Івана Синякова в.о. 

члена правління Укрзалізниці 

Кабінет міністрів України призначив Івана 

Синякова виконуючим обов’язки члена 

правління АТ «Укрзалізниця».

 

 

В Раді з’явились об’єднання ―За 

демократичну Білорусь‖ та ―Випускники 

Франка‖ 

У Верховній Раді створено міжфракційні 

депутатські об'єднання “За демократичну 

Білорусь”, “Випускники Франка”, “Українська 

освіта” та “За Рівненщину”.

 

 

В Україні створять кандидатський резерв 

держслужбовців 

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення 

змін до закону України "Про державну 

службу" щодо кандидатського резерву”.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3056223-kabmin-priznaciv-ivana-sinakova-vo-clena-pravlinna-ukrzaliznici.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3056260-v-radi-zavilis-obednanna-za-demokraticnu-bilorus-ta-vipuskniki-franka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3056260-v-radi-zavilis-obednanna-za-demokraticnu-bilorus-ta-vipuskniki-franka.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату 

України ДОСЛІДЖЕННЯ 

У першій половині 2020 року індекс 

інвестиційної привабливості України впав до 

2,51 проти 2,95 у попередній період. 

 

 

ВР проголосувала за додаткові 2 мільярди 

для подолання наслідків повеней 

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення 

змін до Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2020 рік" щодо збільшення 

резервного фонду Державного бюджету для 

подолання наслідків повеней у Західній 

Україні.

 

 

Міжнародні інвестори закликають 

Зеленського до ефективного діалогу з НБУ - 

ЗАЯВА 

Міжнародна ділова спільнота, яка включає 

впливові бізнесові асоціації, інвесторів зі США 

та інших країн, звернулася до Президента 

Володимира Зеленського із застереженням про 

можливі втрати України, якщо не …

 

 

Зміна керівника НБУ не вплине на ситуацію 

з ПриватБанком — Смолій 

Призначення нового голови Нацбанку не 

вплине на політику держави щодо 

ПриватБанку.
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Фінансування Довженко-Центру відновили 

– Ткаченко ДОКУМЕНТ 

У Міністерстві фінансів підписали паспорт 

бюджетної програми на відновлення 

фінансування Довженко-Центру.

 

 

Ринок нових легкових авто в Україні за пів 

року скоротився на 4% 

В Україні за січень-червень 2020 року 

придбано і зареєстровано близько 37,1 тисяч 

нових легкових автомобілів, що на 4% менше, 

ніж за аналогічний період минулого року.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Зеленський обговорив з прем'єром Італії 

справу Марківа і «відкриття неба» 

Президент України Володимир Зеленський і 

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте 

сподіваються на відновлення найближчим 

часом регулярного авіасполучення між 

 

 

З початку року на Донбасі загинули 11 

мирних жителів - Денісова 

З початку року на Донбасі внаслідок 

військових дій РФ загинуло 11 цивільних осіб. 

А з початку російської агресії на Донбасі 

Україна втратила понад 13 тисяч своїх 

громадян.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056694-finansuvanna-dovzenkocentru-vidnovili-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056694-finansuvanna-dovzenkocentru-vidnovili-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056694-finansuvanna-dovzenkocentru-vidnovili-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3056337-rinok-novih-legkovih-avto-za-piv-roku-skorotivsa-na-4.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3056337-rinok-novih-legkovih-avto-za-piv-roku-skorotivsa-na-4.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3056337-rinok-novih-legkovih-avto-za-piv-roku-skorotivsa-na-4.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3056596-zelenskij-obgovoriv-z-premerom-italii-spravu-markiva-i-vidkritta-neba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3056596-zelenskij-obgovoriv-z-premerom-italii-spravu-markiva-i-vidkritta-neba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3056596-zelenskij-obgovoriv-z-premerom-italii-spravu-markiva-i-vidkritta-neba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3056618-z-pocatku-roku-na-donbasi-zaginuli-11-mirnih-ziteliv-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3056618-z-pocatku-roku-na-donbasi-zaginuli-11-mirnih-ziteliv-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3056618-z-pocatku-roku-na-donbasi-zaginuli-11-mirnih-ziteliv-denisova.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд залишив без змін запобіжний захід 

Стерненку ФОТО 

Київський апеляційний суд залишив екслідеру 

одеського "Правого сектору" Сергію 

Стерненку запобіжний захід у вигляді 

цілодобового домашнього арешту. 

 

 

Зґвалтування у Кагарлику: ще двом 

поліцейським обрали запобіжні заходи 

Голосіївський районний суд міста Києва обрав 

запобіжний захід двом підозрюваним у 

катуванні працівникам Кагарлицького 

відділення Обухівського відділу ГУ Нацполіції 

в Київській області.

  

 

Укроборонпром остаточно виграв суд у 

російської компанії щодо холдингу ―Артем‖ 

Верховний Суд України поставив крапку у 

судовому спорі ДАХК "Артем", що входить до 

складу ДК "Укроборонпром", та російської 

компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс"

 

 

Аудит реєстрів податкової допоміг виявити 

схему на мільярди - Мінцифри 

Завдяки проведенню аудиту реєстрів 

Державної податкової служби вдалось виявити 

та заблокувати масштабну корупційну схему.
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Поліція провела обшуки на базі відпочинку 

у Кирилівці, де отруїлися діти 

Правоохоронці провели слідчі дії на базі 

відпочинку у Кирилівці, де зафіксовано факт 

масового отруєння.

 

 

За ексголову Кіровоградської ОДА внесли 

10 мільйонів застави 

За ексголову Кіровоградської обласної 

держадміністрації Андрія Балоня внесли 

заставу у розмірі 10 млн грн. 

 

 

Кличко: Забудовник на Ярославовому Валу 

зовсім втратив розум 

Роботу комісії з перевірки інформації щодо 

об’єктів будівництва у Києві, які викликають 

суспільний резонанс, необхідно активізувати.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Невизначеність» і «тривога» – це вичерпно 

про відставку Смолія АНАЛІТИКА 

Єдине, що можна сказати напевно – це 

однозначно погана новина. А перспектива – в 

тумані: надто багато різного на неї впливає
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Резолюція РБ ООН про «пандемічне 

перемир’я»: в зоні ООС окупанти вогню не 

припинили АНАЛІТИКА 

Як позначилось прийняття резолюції на 

розмови про «осінній» наступ РФ на Україну? 

Цей «папірець» Росію не стримає. Транзит газу 

– може

 

 

Від 2% хворих – 20% заражень. Тому 

поширюється коронавірус неоднорідно 

АНАЛІТИКА 

Де з’явиться новий «суперпоширювач» – 

передбачити неможливо. Але можливо 

максимально убезпечитись простими заходами 

з епідбезпеки

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський підписав закон, що скасовує 

кримінальну відповідальність за "п'яне" 

водіння 

Президент України повернув до ВР зі своїм 

підписом закон, який скасовує кримінальну 

відповідальність за управління автомобілем у 

нетверезому стані.

 

 

Чорногорія потрапила до списку країн 

"червоної зони" – Держтуризм 

Чорногорія увійшла до списку країн "червоної 

зони" Міністерства охорони здоров'я України 

за показниками захворюваності на COVID-19.
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У Кличка назвали альтернативу 

поліетиленовим пакетам у магазинах 

Влада Києва закликає торговельні мережі 

поступово віддавати перевагу більш 

екологічним пакетам.

 

 

 

У Києві запустили 4G на вісьмох станціях 

метро 

У Києві відбувся запуск-презентація першої 

черги мобільного зв'язку 4G у столичному 

метрополітені.

 

Фільм «Порядна львівська пані» здобув 

нагороду кінофестивалю в Італії 

Ігровий короткометражний фільм Наталі 

Пасеницької «Порядна львівська пані» отримав 

нагороду за найкращий акторський склад 
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