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ТОП 

 

Авіатроща літака МАУ: Україна не 

погоджується з новою версією Ірану 

Україна не погоджується з версією іранської 

сторони щодо людської помилки як причини 

збиття українського літака МАУ біля Тегерана 

й чекає на результати розслідування та 

встановлені юридичні факти.

 

 

Рада ухвалила закон про гральний бізнес 

Верховна Рада ухвалила закон "Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор". 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062520-aviatrosa-litaka-mau-ukraina-ne-pogodzuetsa-z-novou-versieu-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062520-aviatrosa-litaka-mau-ukraina-ne-pogodzuetsa-z-novou-versieu-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062520-aviatrosa-litaka-mau-ukraina-ne-pogodzuetsa-z-novou-versieu-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062545-rada-uhvalila-zakon-pro-gralnij-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062545-rada-uhvalila-zakon-pro-gralnij-biznes.html


 

Вбивство військового медика: окупанти 

відкрили вогонь із засідки 

Російські окупаційні війська в порушення всіх 

міжнародних та гуманітарних норм після 

наданих гарантій щодо режиму тиші на 

Донбасі розстріляли групу 

 

 

Смертельна ДТП під Києвом: водія 

Мercedes арештували без права на заставу 

Шевченківський районний суд заарештував без 

права на заставу підозрюваного у скоєнні ДТП 

під Києвом, внаслідок якої загинули 4 людини, 

в тому числі 2 дитини, Антона Желепа строком 

на 2 місяці.

 

 

Масове паломництво хасидів до Умані 

цьогоріч неможливе – нарада в МЗС 

Масове паломництво хасидів в Умань на 

Черкащину для святкування юдейського 

нового року - Рош Га-Шана - цьогоріч 

неможливе через пандемію коронавірусу.

 

 

Укрінформ запускає проєкт "Національна 

єдність: як зшивати країну" 

Національне інформаційне агентство 

"Укрінформ" спільно з національною 

платформою "Діалог про мир та безпечну 

реінтеграцію" розпочинають реалізацію 

проєкту "Національна єдність: як зшивати 

країну".

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062786-vbivstvo-vijskovogo-medika-okupanti-vidkrili-vogon-iz-zasidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062786-vbivstvo-vijskovogo-medika-okupanti-vidkrili-vogon-iz-zasidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062786-vbivstvo-vijskovogo-medika-okupanti-vidkrili-vogon-iz-zasidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3062760-smertelna-dtp-pid-kievom-vodia-mercedes-arestuvali-bez-prava-na-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3062760-smertelna-dtp-pid-kievom-vodia-mercedes-arestuvali-bez-prava-na-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3062760-smertelna-dtp-pid-kievom-vodia-mercedes-arestuvali-bez-prava-na-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062584-masove-palomnictvo-hasidiv-do-umani-cogoric-nemozlive-narada-v-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062584-masove-palomnictvo-hasidiv-do-umani-cogoric-nemozlive-narada-v-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062584-masove-palomnictvo-hasidiv-do-umani-cogoric-nemozlive-narada-v-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062774-ukrinform-pocinae-proekt-nacionalna-ednist-ak-zsivati-krainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062774-ukrinform-pocinae-proekt-nacionalna-ednist-ak-zsivati-krainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062774-ukrinform-pocinae-proekt-nacionalna-ednist-ak-zsivati-krainu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС Вірменії викликав посла України 

через заяву про конфлікт з Азербайджаном 

Міністерство закордонних справ Вірменії 

викликало сьогодні посла України у Вірменії 

Івана Кулебу з огляду на напруженість між 

Вірменією та Азербайджаном.

 

 

ООН планує реалізувати в Україні 

гендерних проєктів на $2,1 мільйона 

ООН має намір реалізувати в Україні проєкти, 

орієнтовані на гендерну рівність, із загальним 

фінансуванням $2,1 млн – у межах допомоги 

щодо гуманітарного реагування на пандемію 

COVID-19. 

 

США дали Україні ще $1,8 мільйона на 

боротьбу з COVID-19 

Сполучені Штати Америки збільшили 

допомогу Україні у боротьбі з пандемією 

COVID-19 на 1,8 млн. доларів.

 

 

У Чернівцях відкрили почесне консульство 

Латвії 

У Чернівцях за участі посла Латвії в Україні 

відкрили Почесне консульство Латвійської 

Республіки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062805-mzs-virmenii-viklikav-posla-ukraini-cerez-zaavu-pro-konflikt-z-azerbajdzanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062805-mzs-virmenii-viklikav-posla-ukraini-cerez-zaavu-pro-konflikt-z-azerbajdzanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062805-mzs-virmenii-viklikav-posla-ukraini-cerez-zaavu-pro-konflikt-z-azerbajdzanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062911-oon-planue-realizuvati-v-ukraini-gendernih-proektiv-na-21-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062911-oon-planue-realizuvati-v-ukraini-gendernih-proektiv-na-21-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062911-oon-planue-realizuvati-v-ukraini-gendernih-proektiv-na-21-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062689-ssa-dali-ukraini-se-18-miljona-na-borotbu-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062689-ssa-dali-ukraini-se-18-miljona-na-borotbu-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062689-ssa-dali-ukraini-se-18-miljona-na-borotbu-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3062913-u-cernivcah-vidkrili-pocesne-konsulstvo-latvii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3062913-u-cernivcah-vidkrili-pocesne-konsulstvo-latvii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3062913-u-cernivcah-vidkrili-pocesne-konsulstvo-latvii.html


 

Австрія продовжила заборону на 

пасажирські літаки з України 

Австрія продовжила до 30 липня заборону на 

регулярне пасажирське авіасполучення з 

Україною та низкою інших країн.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні виявили 54 771 випадок COVID-

19, за добу — 638 

Станом на 14 липня, в Україні лабораторно 

підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за 

добу — 638 нових.

 

 

У лікарнях другої хвилі на Закарпатті місць 

поки що вистачає, але дуже потрібен кисень  

- Роман Шніцер, голова комісії 

Закарпатської облради з охорони здоров'я 

ІНТЕРВ’Ю 

У лікарнях другої хвилі на Закарпатті ліжка з хворими на 
коронавірус заповнені на 90%.  

 

В Україні змінили протокол лікування 

COVID-19 

Міністерство охорони здоров’я внесло зміни 

до протоколу надання меддопомоги при 

COVID-19, зокрема виключило 

лопінавір/ретонавір та внесло дексаметазон.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062829-avstria-prodovzila-zaboronu-na-pasazirski-litaki-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062829-avstria-prodovzila-zaboronu-na-pasazirski-litaki-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062829-avstria-prodovzila-zaboronu-na-pasazirski-litaki-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062425-v-ukraini-viavili-54-771-vipadok-covid19-za-dobu-638.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062425-v-ukraini-viavili-54-771-vipadok-covid19-za-dobu-638.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062425-v-ukraini-viavili-54-771-vipadok-covid19-za-dobu-638.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3062921-roman-snicer-golova-komisii-zakarpatskoi-oblradi-z-ohoroni-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3062921-roman-snicer-golova-komisii-zakarpatskoi-oblradi-z-ohoroni-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3062921-roman-snicer-golova-komisii-zakarpatskoi-oblradi-z-ohoroni-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3062921-roman-snicer-golova-komisii-zakarpatskoi-oblradi-z-ohoroni-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3062921-roman-snicer-golova-komisii-zakarpatskoi-oblradi-z-ohoroni-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3062921-roman-snicer-golova-komisii-zakarpatskoi-oblradi-z-ohoroni-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062553-v-ukraini-zminili-protokol-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062553-v-ukraini-zminili-protokol-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062553-v-ukraini-zminili-protokol-likuvanna-covid19.html


УКРАЇНА 

 

#єдинаДержавна: частина "слуг" заявляє, 

що законопроєкт Бужанського розколює 

суспільство 

Деякі депутати від фракції "Слуга народу" 

заявляють, що "мовний" законопроєкт 

Максима Бужанського суперечить їхнім 

переконанням і вносить розкол у суспільство. 

 

 
Зеленський - про вбивство військового 

медика: Це черговий доказ цинізму й 

брехливості бойовиків 

Президент Володимир Зеленський тримає під 

особистим контролем ситуацію з убивством 

військового медика та пораненням бійців під 

час евакуації тіла 

 

 

Депутати заблокували підписання закону 

про гральний бізнес 

У парламенті зареєстровано два проєкти 

постанов щодо скасування рішення Верховної 

Ради про ухвалення закону "Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор".

 

 

Антикорупційному суду віддали 

приміщення "Антонова" - Зеленський 

підписав закон 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон про передачу Вищому 

антикорупційному суду нежитлової будівлі ДП 

"Антонов". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062927-edinaderzavna-castina-slug-zaavlae-so-zakonoproekt-buzanskogo-rozkolue-suspilstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062927-edinaderzavna-castina-slug-zaavlae-so-zakonoproekt-buzanskogo-rozkolue-suspilstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062927-edinaderzavna-castina-slug-zaavlae-so-zakonoproekt-buzanskogo-rozkolue-suspilstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062927-edinaderzavna-castina-slug-zaavlae-so-zakonoproekt-buzanskogo-rozkolue-suspilstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062963-zelenskij-pro-vbivstvo-vijskovogo-medika-ce-cergovij-dokaz-cinizmu-j-brehlivosti-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062963-zelenskij-pro-vbivstvo-vijskovogo-medika-ce-cergovij-dokaz-cinizmu-j-brehlivosti-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062963-zelenskij-pro-vbivstvo-vijskovogo-medika-ce-cergovij-dokaz-cinizmu-j-brehlivosti-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3062963-zelenskij-pro-vbivstvo-vijskovogo-medika-ce-cergovij-dokaz-cinizmu-j-brehlivosti-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062856-deputati-zablokuvali-pidpisanna-zakonu-pro-gralnij-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062856-deputati-zablokuvali-pidpisanna-zakonu-pro-gralnij-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062856-deputati-zablokuvali-pidpisanna-zakonu-pro-gralnij-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062985-antikorupcijnomu-sudu-viddali-primisenna-antonova-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062985-antikorupcijnomu-sudu-viddali-primisenna-antonova-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062985-antikorupcijnomu-sudu-viddali-primisenna-antonova-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062985-antikorupcijnomu-sudu-viddali-primisenna-antonova-zelenskij-pidpisav-zakon.html


 

Коцюбинське має стати частиною Києва - 

Кличко 

Селище міського типу Коцюбинське має стати 

частиною Києва.

 

МКІП пояснило, хто і як складає ―чорний 

список‖ артистів 

Міністерство культури та інформаційної 

політики не впливає на формування переліку 

осіб, які створюють загрозу національній 

безпеці.

 

 

Рада усунула бюрократичні процедури в 

роботі з е-кабінетом платника податків 

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон 

України №2524 "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

функціонування електронного кабінету та 

спрощення роботи фізичних осіб-підприємців".

ЕКОНОМІКА 

 

Адекватність капіталу банківського сектора 

становить близько 22% - Рожкова 

Адекватність капіталу банківського сектора на 

1 липня 2020 року становила близько 22% .

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3062651-kocubinske-mae-stati-castinou-kieva-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3062651-kocubinske-mae-stati-castinou-kieva-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3062651-kocubinske-mae-stati-castinou-kieva-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062723-mkip-poasnilo-hto-i-ak-skladae-cornij-spisok-artistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062723-mkip-poasnilo-hto-i-ak-skladae-cornij-spisok-artistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062723-mkip-poasnilo-hto-i-ak-skladae-cornij-spisok-artistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062882-rada-usunula-burokraticni-proceduri-v-roboti-z-ekabinetom-platnika-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062882-rada-usunula-burokraticni-proceduri-v-roboti-z-ekabinetom-platnika-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062882-rada-usunula-burokraticni-proceduri-v-roboti-z-ekabinetom-platnika-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062971-adekvatnist-kapitalu-bankivskogo-sektora-stanovila-blizko-22-rozkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062971-adekvatnist-kapitalu-bankivskogo-sektora-stanovila-blizko-22-rozkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062971-adekvatnist-kapitalu-bankivskogo-sektora-stanovila-blizko-22-rozkova.html


 

Укрзалізниця планує закупити в Huawei 

систему радіозв'язку 

АТ "Укрзалізниця" планує закупити у 

китайської компанії Huawei систему 

радіозв'язку RTN510. Дозвіл на тестову 

демонстрацію обладнання на 

 

 

НБУ проводитиме перевірки банків онлайн 

Національний банк України планує проводити 

перевірки банків дистанційно.

 

 

Бензин подешевшав за рік більш як на 

чверть - Держстат 

Із червня 2019 по червень 2020 року 

подешевшали всі види моторного пального.

  

 

В Україні Із продуктів тваринного 

походження дешевшають свинина та 

курятина 

З червня 2019 року по червень 2020 року 

свинина подешевшала на 0,2%, куряче філе – 

на 23,2%, курятина у тушках – на 16,1%, інші 

товари тваринного походження подорожчали.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062649-ukrzaliznica-planue-zakupiti-v-huawei-sistemu-radiozvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062649-ukrzaliznica-planue-zakupiti-v-huawei-sistemu-radiozvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062649-ukrzaliznica-planue-zakupiti-v-huawei-sistemu-radiozvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062903-nacbank-provoditime-perevirki-bankiv-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062903-nacbank-provoditime-perevirki-bankiv-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062931-benzin-podesevsav-za-rik-bils-ak-na-cvert-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062931-benzin-podesevsav-za-rik-bils-ak-na-cvert-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062931-benzin-podesevsav-za-rik-bils-ak-na-cvert-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062908-v-ukraini-iz-produktiv-tvarinnogo-pohodzenna-desevsaut-svinina-ta-kuratina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062908-v-ukraini-iz-produktiv-tvarinnogo-pohodzenna-desevsaut-svinina-ta-kuratina.html
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Обстріл окупантами медиків: прокуратура 

відкрила справу і заявляє про віроломство 

РФ 

У Донецькій області прокуратура розпочала 

розслідування обстрілу медперсоналу під час 

евакуації тіла загиблого військовослужбовця. 

 

 

СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака" 

на хабарі у $100 тисяч 

Служба безпеки України 14 липня затримала 

одного з фігурантів справи запису розмов 

брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака 

Дениса на отриманні 100 тис. доларів 

неправомірної вигоди.

 

 

"Прямий" позивається до Нацради через 

позапланову перевірку 

Телеканал "Прямий" подав до Окружного 

адмінсуду Києва позовну заяву до Нацради з 

питань телебачення і радіомовлення через 

рішення про позапланову перевірку. 

 

Суд продовжив нічний домашній арешт 

Гримчаку 

Вищий антикорупційний суд продовжив дію 

запобіжних заходів ексзаступнику глави 

МінТОТ Юрію Гримчаку та його "помічнику" 

у вигляді нічного домашнього арешту.
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Смертельна ДТП під Києвом: водія 

Мercedes сім разів притягували за "п'яне" 

кермування 

Підозрюваного у вчиненні ДТП під Києвом, 

внаслідок якої загинули 4 особи, серед яких – 2 

дитини, Антона Желепа 7 разів притягували 

до 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Кремінь пояснює появу "мовного" закону 

Бужанського наближенням виборів 

Закон "Про забезпечення функціонування 

української мови як державної" за рівнем 

підготовки та якістю є одним із найкращих 

взірців українського  

 

 

З 1 вересня не буде ні звичного навчання, ні 

дистанційного. Буде змішане… 

АНАЛІТИКА 

Ключові проблеми залишаються: де взяти для 

«дистанційки» «вільних батьків» і де тепер 

жити першому шкільному коханню? 

 

 

На Донбасі складається нова ситуація – чи 

це нам так здається? АНАЛІТИКА 

Протягом останніх трьох-чотирьох днів маємо 

кілька важливих звісток, центральне місце в 

яких займає Донбас. Що це означає? 
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Найкраще зшивають країну два потужні 

бренди – Майдан і Збройні Сили України - 

Юрій Макаров, журналіст, продюсер 

(ІНТЕРВ'Ю) 

- Чому питання національної єдності є важливим для 
безпечного та сталого розвитку України?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Кулеба назвав український ТОП-5 

найпопулярніших для подорожей країн 

У трійці країн, якими українці цікавляться для 

подорожей на інтерактивній карті МЗС, 

лишилися Угорщина і Туреччина, а Францію 

змінила Росія.

 

В Україні заплановані концерти російської 

співачки, яка виступала в окупованому 

Криму 

Концерти співачки з Росії Юлії Зіверт, яка 

виступала в окупованому Криму, заплановано 

у Києві та в Одесі. 

 

Іспит на права: теорію почнуть писати на 

відео з 17 липня 

В Україні з п’ятниці, 17 липня, запрацює 

обов’язкова відеофіксація теоретичної частини 

іспиту на водійські права. 
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Ще одному російському актору заборонили 

в’їзд в Україну (ФОТО, ВІДЕО) 

Українські прикордонники проставили штамп 

про трирічну заборону на в’їзд до України 

російському актору, який торік відвідував 

фестиваль в анексованому Криму.

 

В Аргентині українці оздоблюють захисні 

маски вишивкою ФОТО 

Майстрині української вишивки з 

аргентинського міста Авельянеда презентували 

зроблені від початку року роботи, серед яких – 

прикрашені захисні маски.

 

Полярники написали Шкарлету - 

вимагають розслідування щодо посадовців 

Антарктичного центру 

Понад 30 українських полярників різних років 

зимівлі звернулися з відкритим листом до т.в.о. 

міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з 

проханням провести … 

 

Першу у світі картину про Голодомор 

покажуть на виставці у Києві 

Виставка «Рік 1933. Шлях додому» Віктора 

Цимбала відкриється 16 липня в Музеї 

Голодомору. Це перше експонування його 

картини «Рік 1933» в Україні та масштабна 

розповідь про шлях митця.
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