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ТОП 

 

В Італії другий день поспіль зростає 

смертність від COVID-19 

В Італії другий день поспіль зростає кількість 

летальних випадків унаслідок пандемії 

коронавірусу. Протягом останньої доби 

зафіксували 17 летальних випадків, 

напередодні було 13, а днем раніше - 9. 

 

Євросоюз зняв обмеження на ГМО задля 

розробки вакцини 

Рада ЄС ухвалила регуляторні правила, які 

мають прискорити розробку вакцини проти 

COVID-19та встановлюють тимчасовий 

виняток у законодавстві з контролю за 

використанням генетично модифікованих 

організмів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3063021-v-italii-drugij-den-pospil-zrostae-smertnist-vid-covid19.html
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Справа МН17: стало відомо, за якими 

статтями Нідерланди подали позов проти 

Росії 

Нідерланди надали додаткову інформацію 

щодо позову проти Росії до Європейського 

суду з прав людини у звязку зі знищенням 

літака рейсу МН17. 

 

У Білорусі пройшли жорсткі масові 

затримання учасників акцій протесту 

У Мінську та інших містах Білорусі затримано 

близько двохсот учасників акцій протесту 

проти відмови у реєстрації кандидатами у 

президенти суперників Олександра 

Лукашенка. 

 

Голова ОБСЄ заявляє про необхідність 

переговорів між Азербайджаном і Вірменією 

Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії 

Еді Рама закликав Азербайджан та Вірменію 

припинити обстріли на спільному кордоні та 

"якнайшвидше відновити змістовні 

переговори". 

 

Трамп затвердив санкції проти Китаю за 

утиски автономії Гонконгу 

Президент США підписав закон, який 

передбачає широкий спектр санкцій проти 

осіб, організацій та компаній, котрі сприяють 

Китаю в обмеженні автономії Гонконгу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063052-sprava-mn17-stalo-vidomo-za-akimi-stattami-niderlandi-podali-pozov-proti-rosii-do-espl.html
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У НАТО закликають владу Афганістану і 

Талібан до діалогу 

Північноатлантична рада наголошує на 

необхідності прогресу в мирному 

врегулюванні ситуації в Афганістані шляхом 

діалогу між урядом і Талібаном.(ЗАЯВА) 

СВІТ 

 

Радбез ООН провів перше невіртуальне 

засідання з початку пандемії 

Рада Безпеки ООН 14 липня вперше за кілька 

місяців провела засідання не у віртуальному 

форматі, а за фізичної присутності офіційних 

представників країн-членів. 

 

Євросоюз потребує "стратегічного компаса" 

у відносинах з Росією - міністр оборони ФРН 

Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-

Карренбауер вважає, що у відносинах з Росією 

Євросоюзу потрібен «стратегічний компас», 

над розробкою якого Німеччина планує 

працювати під час свого головування в Раді ЄС 

у другому півріччі. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський обговорив із МВФ призначення 

глави Нацбанку 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з директором-

розпорядником Міжнародного валютного 

фонду Крісталіною Георгієвою, під час якої 

вони обговорили продовження активної 

співпраці. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3063048-u-nato-zaklikaut-vladu-afganistanu-i-taliban-do-dialogu.html
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Глава МВФ: В інтересах України зберегти 

незалежність Нацбанку 

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна 

Георгієва у розмові з Президентом України 

Володимиром Зеленським закликала зберегти 

незалежність НБУ. 

 

Human Rights Watch закликає Україну 

розслідувати погрози журналістці 

Правозахисна організація Human Rights Watch 

закликала українську владу гарантувати 

безпеку співзасновниці видання "Заборона" 

Катерини Сергацкової у зв'язку з погрозами 

вбивством на її адресу. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський підписав закон про механізми 

погашення боргів на оптовому ринку 

електроенергії 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон щодо механізмів погашення 

заборгованості на оптовому ринку 

електроенергії. 

 

Сьогодні Рада планує призначити місцеві 

вибори 

Верховна Рада планує 15 липня ухвалити 

постанову щодо місцевих виборів у 2020 році. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063050-glava-mvf-v-interesah-ukraini-zberegti-nezaleznist-nacbanku.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063116-sogodni-rada-planue-priznaciti-miscevi-vibori.html
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Попереднє слухання "справи Чубарова" у 

Криму призначили на 17 липня 

"Верховний суд Криму" призначив попереднє 

слухання у справі, сфабрикованій проти голови 

Меджлісу кримськотатарського народу Рефата 

Чубарова, на п'ятницю, 17 липня. 

 

Вбивство Гандзюк: Мангер залишиться під 

вартою до 11 вересня 

Київський апеляційний суд залишив голову 

Херсонської облради Владислава Мангера, 

підозрюваного у замовленні нападу на 

херсонську активістку Катерину Гандзюк, під 

вартою до 11 вересня. 

 

На сьогоднішнє ЗНО з географії 

зареєструвалися понад 130 тисяч учасників 

У середу, 15 липня відбудеться зовнішнє 

незалежне тестування з географії, на нього 

зареєструвалися понад 130 тис. осіб. У середу, 

15 липня відбудеться зовнішнє незалежне 

тестування з географії, на нього 

зареєструвалися понад 130 тис. осіб. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти застосовують міномети, 

гранатомети та ПТРК, поранені семеро 

військових 

За минулу добу окупанти 18 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3063060-poperedne-sluhanna-spravi-cubarova-u-krimu-priznacili-na-17-lipna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3063104-okupanti-zastosovuut-minometi-granatometi-ta-ptrk-poraneni-semero-vijskovih.html
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15 липня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День українських миротворців. 

 

В очікуванні другої хвилі COVID-19 

парламент Грузії продовжив особливі 

повноваження уряду 

У зв'язку з епідемією коронавірусу парламент 

Грузії дозволив уряду країни до кінця року 

запроваджувати додаткові обмеження, не 

оголошуючи надзвичайний стан. 

 

Макрон хоче ввести обов'язковий масковий 

режим у Франції 

Президент Франції Еммануель Макрон 

висловився за необхідність зобов'язати з 1 

серпня всіх громадян носити маски у 

громадських приміщеннях. 

 

Мозаїки у Святій Софії будуть закривати 

або затемнювати під час намазу 

Наявність фресок та мозаїк у Святій Софії не 

заважає здійсненню молитов мусульманами, 

але на час здійснення намазу вони повинні 

бути закриті або приховані за допомогою 

спеціального освітлення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062658-15-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3062658-15-lipna-pamatni-dati.html
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Щури й медичні маски: Бенксі розмалював 

вагон метро у Лондоні 

Британський андерграундний художник Бенксі 

презентував у вагоні лондонського 

метрополітену новий витвір свого мистецтва, 

який присвятив пандемії коронавірусу. 

 

У Мехіко знайшли руїни палацу ацтеків 

У центрі Мехіко знайшли руїни палацу ацтеків. 

 

 

В Україну поступово повертається тепло: до 

кінця тижня обіцяють +29° 

У середу, 15 липня, в Україні місцями 

очікуються дощі, вдень буде 14-24° тепла. 

 

15 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Фотія; збираємо чорницю, 

шукаємо жовтий листочок і уникаємо 

карколомних сюжетів. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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