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ТОП 

 

Верховна Рада призначила місцеві вибори 

на 25 жовтня 

Верховна Рада ухвалила постанову "Про 

призначення чергових місцевих виборів у 2020 

році (25 жовтня 2020 року)". 

 

 

Помпео зробив особисту заяву щодо 

вбивства українського медика на Донбасі 

Державний секретар США Майкл Помпео 

виступив з особистою заявою, у якій згадав 

про вбивство українського військового медика 

на Донбасі російськими окупантами та засудив 

агресію РФ проти України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3061772-verhovna-rada-priznacila-miscevi-vibori-na-25-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3061772-verhovna-rada-priznacila-miscevi-vibori-na-25-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3061772-verhovna-rada-priznacila-miscevi-vibori-na-25-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3063685-pompeo-zrobiv-osobistu-zaavu-sodo-vbivstva-ukrainskogo-medika-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3063685-pompeo-zrobiv-osobistu-zaavu-sodo-vbivstva-ukrainskogo-medika-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3063685-pompeo-zrobiv-osobistu-zaavu-sodo-vbivstva-ukrainskogo-medika-na-donbasi.html


 

Жодної «Ялти-2» в сучасному світі бути не 

може - Сергій Кислиця, постійний 

представник України при ООН. ІНТЕРВ'Ю 

Росія виступила з ініціативою провести саміт лідерів 
країн – постійних членів Ради Безпеки ООН: США, 
Британії, Франції, Китаю і РФ. Пропагандисти Кремля 
вже охрестили подію, яка ще не …

 

Готель "Дніпро" у центрі Києва продали за 

понад 1,1 мільярда 

На аукціоні з продажу готелю "Дніпро" 

перемогла компанія ТОВ "Смартленд", яка 

придбає готель за 1 111 111 222,22 гривень. 

 

 

 

Кабмін змінив критерії віднесення країн до 

"червоної зони" 

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови 

№392, якими змінив критерії визначення країн 

"червоної зони", зокрема було змінено 

показник кількісті активних хворих на 100 

тисяч населення з 40 до 55.

 

Кримськотатарський орнамент включили 

до попереднього списку ЮНЕСКО 

Кримськотатарський орнамент, як елемент 

нематеріальної культурної спадщини (НКС) 

України, внесений до попереднього списку 

ЮНЕСКО для можливого включення його до 

репрезентативного переліку нематеріальної 

культурної спадщини людства.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3063349-sergij-kislica-postijnij-predstavnik-ukraini-pri-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3063349-sergij-kislica-postijnij-predstavnik-ukraini-pri-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3063349-sergij-kislica-postijnij-predstavnik-ukraini-pri-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3063349-sergij-kislica-postijnij-predstavnik-ukraini-pri-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063644-gotel-dnipro-u-centri-kieva-prodali-za-ponad-11-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063644-gotel-dnipro-u-centri-kieva-prodali-za-ponad-11-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063644-gotel-dnipro-u-centri-kieva-prodali-za-ponad-11-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063514-kabmin-zminiv-kriterii-vidnesenna-krain-do-cervonoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063514-kabmin-zminiv-kriterii-vidnesenna-krain-do-cervonoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063514-kabmin-zminiv-kriterii-vidnesenna-krain-do-cervonoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3063671-krimskotatarskij-ornament-vklucili-do-poperednogo-spisku-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3063671-krimskotatarskij-ornament-vklucili-do-poperednogo-spisku-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3063671-krimskotatarskij-ornament-vklucili-do-poperednogo-spisku-unesko.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

США включили Nord Stream 2 та 

"Турецький потік" у санкційний закон 

Офіційний Вашингтон оголосив про 

включення до повноважень закону CAATSA 

(протидія противникам Америки шляхом 

введення санкцій – ред.) російських проєктів 

"Північний потік – 2" та другої нитки 

"Турецького потоку". 

 

Воєнний злочин: Україна закликає ОБСЄ 

відреагувати на вбивство медика на Донбасі 

Україна закликає держави-учасниці ОБСЄ 

відреагувати на вбивство російськими 

окупаційними силами українського 

військового медика під час евакуаційної 

операції на Донбасі, яке має усі ознаки 

воєнного злочину.

 

 

Україна в ОБСЄ розповіла про гібридні 

методи ведення Росією війни 

Україна та Албанія провели спільне засідання 

Форуму безпекового співробітництва та 

Постійної Ради ОБСЄ, під час якого директор 

 

 

Зеленський звільнив посла України в Італії 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Євгена Перелигіна з посади посла України в 

Італійській Республіці й за сумісництвом посла 

в Республіках Мальта …

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3063709-ssa-vklucili-nord-stream-2-ta-tureckij-potik-u-sankcijnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3063709-ssa-vklucili-nord-stream-2-ta-tureckij-potik-u-sankcijnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3063709-ssa-vklucili-nord-stream-2-ta-tureckij-potik-u-sankcijnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3063424-voennij-zlocin-ukraina-zaklikae-obse-vidreaguvati-na-vbivstvo-medika-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3063424-voennij-zlocin-ukraina-zaklikae-obse-vidreaguvati-na-vbivstvo-medika-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3063424-voennij-zlocin-ukraina-zaklikae-obse-vidreaguvati-na-vbivstvo-medika-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063761-ukraina-v-obse-rozpovila-pro-gibridni-metodi-vedenna-rosieu-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063761-ukraina-v-obse-rozpovila-pro-gibridni-metodi-vedenna-rosieu-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063761-ukraina-v-obse-rozpovila-pro-gibridni-metodi-vedenna-rosieu-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063576-zelenskij-zvilniv-posla-ukraini-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063576-zelenskij-zvilniv-posla-ukraini-v-italii.html


 

Уряд підтримав ратифікацію протоколу з 

Британією щодо лібералізації 

автоперевезень 

Кабінет міністрів на своєму засіданні 

підтримав ратифікацію Протоколу між 

Україною і Сполученим Королівством Великої 

Британії щодо міжнародних автотранспортних 

перевезень.

 

 

Українські військові беруть участь у 

п’ятьох миротворчих місіях ООН та ОБСЄ 

Наразі у міжнародних миротворчих місіях 

беруть участь 38 працівників Міністерства 

внутрішніх справ, серед яких – представники 

НПУ і військовослужбовці НГУ.

 

 

Глави МЗС України і Словаччини 

обговорили відновлення роботи аеропорту 

―Ужгород‖ 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба і міністр закордонних справ та 

європейських питань Словаччини Іван Корчок 

обговорили відновлення роботи аеропорту 

“Ужгород” і терміни підписання відповідної 

угоди.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зареєстрували 836 

випадків коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

Станом на 15 липня в Україні лабораторно 

підтверджені 55 607 випадків COVID-19, з них 

за добу - 836. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063689-urad-pidtrimav-ratifikaciu-protokolu-z-britanieu-sodo-liberalizacii-avtoperevezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063689-urad-pidtrimav-ratifikaciu-protokolu-z-britanieu-sodo-liberalizacii-avtoperevezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063689-urad-pidtrimav-ratifikaciu-protokolu-z-britanieu-sodo-liberalizacii-avtoperevezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063689-urad-pidtrimav-ratifikaciu-protokolu-z-britanieu-sodo-liberalizacii-avtoperevezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063574-ukrainski-vijskovi-berut-ucast-u-patoh-mirotvorcih-misiah-oon-ta-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063574-ukrainski-vijskovi-berut-ucast-u-patoh-mirotvorcih-misiah-oon-ta-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063574-ukrainski-vijskovi-berut-ucast-u-patoh-mirotvorcih-misiah-oon-ta-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063753-glavi-mzs-ukraini-i-slovaccini-obgovorili-vidnovlenna-roboti-aeroportu-uzgorod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063753-glavi-mzs-ukraini-i-slovaccini-obgovorili-vidnovlenna-roboti-aeroportu-uzgorod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063753-glavi-mzs-ukraini-i-slovaccini-obgovorili-vidnovlenna-roboti-aeroportu-uzgorod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063753-glavi-mzs-ukraini-i-slovaccini-obgovorili-vidnovlenna-roboti-aeroportu-uzgorod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063134-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-836-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063134-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-836-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063134-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-836-vipadkiv-koronavirusu.html


 

COVID-19: як Буковина позбулася сумного 

лідерства. АНАЛІТИКА 

Пасажири в Чернівцях самі стежать, щоб у 

громадському транспорті усі носили маски 

правильно   

 

147 випадків за добу: у Києві найвищий 

показник COVID-19 з початку пандемії 

У столиці вже 6 497 підтверджених випадків 

захворювання на COVID-19. За добу 

зафіксовано 147 нових випадків. 

 

COVID-19 може передаватися від вагітної до 

дитини 

Група міжнародних дослідників заявляє, що 

новий коронавірус (COVID-19) може 

передаватися від вагітної жінки до плоду.

 

 

До послаблення карантину не готові шість 

областей — МОЗ (ТАБЛИЦЯ) 

Станом на 15 липня шість регіонів України не 

відповідають усім необхідним критеріям для 

послаблення протиепідемічних заходів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3063558-covid19-ak-bukovina-pozbulasa-sumnogo-liderstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3063558-covid19-ak-bukovina-pozbulasa-sumnogo-liderstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3063558-covid19-ak-bukovina-pozbulasa-sumnogo-liderstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3063333-147-vipadkiv-za-dobu-u-kievi-najvisij-pokaznik-covid19-z-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3063333-147-vipadkiv-za-dobu-u-kievi-najvisij-pokaznik-covid19-z-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3063333-147-vipadkiv-za-dobu-u-kievi-najvisij-pokaznik-covid19-z-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3063204-covid19-moze-peredavatisa-vid-vagitnoi-do-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3063204-covid19-moze-peredavatisa-vid-vagitnoi-do-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3063204-covid19-moze-peredavatisa-vid-vagitnoi-do-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063623-do-poslablenna-karantinu-ne-gotovi-sist-oblastej-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063623-do-poslablenna-karantinu-ne-gotovi-sist-oblastej-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063623-do-poslablenna-karantinu-ne-gotovi-sist-oblastej-moz.html


 

Коли COVID-19 в Україні піде на спад? 

Дослідження науковців КПІ 

Команда проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" 

Світового центру даних з геоінформатики та 

сталого розвитку при КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

 

УКРАЇНА 

 

У "Слузі народу" хочуть зробити праймеріз 

кандидатів у мери Києва публічними 

Народні депутати від фракції "Слуга народу" 

ухвалили рішення, що партійні праймеріз з 

відбору кандидата в мери Києва проходитиме 

публічно. 

 

Уряд вніс "Оператора ГТС України" до 

переліку стратегічних підприємств 

Уряд своїм рішенням включив до переліку 

підприємств, що мають стратегічне значення 

для економіки та безпеки держави, товариство 

з обмеженою відповідальність "Оператор 

газотранспортної системи України". 

 

Венедіктова назвала середню зарплату 

прокурора в ОГП 

Середня зарплата прокурора Офісу 

генерального прокурора становить орієнтовно 

30 тисяч грн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063593-koli-covid19-v-ukraini-pide-na-spad-doslidzenna-naukovciv-kpi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063593-koli-covid19-v-ukraini-pide-na-spad-doslidzenna-naukovciv-kpi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063593-koli-covid19-v-ukraini-pide-na-spad-doslidzenna-naukovciv-kpi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063589-u-sluzi-narodu-hocut-zrobiti-prajmeriz-kandidativ-u-meri-kieva-publicnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063589-u-sluzi-narodu-hocut-zrobiti-prajmeriz-kandidativ-u-meri-kieva-publicnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063589-u-sluzi-narodu-hocut-zrobiti-prajmeriz-kandidativ-u-meri-kieva-publicnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063479-urad-vnis-operatora-gts-ukraini-do-pereliku-strategicnih-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063479-urad-vnis-operatora-gts-ukraini-do-pereliku-strategicnih-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063479-urad-vnis-operatora-gts-ukraini-do-pereliku-strategicnih-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063732-venediktova-nazvala-serednu-zarplatu-prokurora-v-ogp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063732-venediktova-nazvala-serednu-zarplatu-prokurora-v-ogp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063732-venediktova-nazvala-serednu-zarplatu-prokurora-v-ogp.html


 

Конфлікт на Русанівських садах: Кличко 

розповів, як виплачують компенсації 

Власники 222 дачних ділянок на Русанівських 

садах, де відбувається будівництво частини 

Подільсько-Воскресенського мостового 

переходу, вже отримали компенсації за 

вилучене майно.

 

Кабмін призначив сімох заступників 

міністрів 

Кабінет міністрів на засіданні 15 липня 

призначив сім заступників міністрів.

 

 

Ткаченко ініціює облік туристів, які 

перетинають кордон України 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко ініціює здійснення обліку 

туристів, які перетинають кордон України та 

опитування внутрішніх туристів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський: Приватизацію ми почали з себе 

- готель "Дніпро" належав ДУС 

Президент Володимир Зеленський привітав 

українців із стартом великої приватизації, 

початок якій поклав сьогоднішній успішний 

аукціон з продажу готелю «Дніпро». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3063426-konflikt-na-rusanivskih-sadah-klicko-rozpoviv-ak-viplacuut-kompensacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3063426-konflikt-na-rusanivskih-sadah-klicko-rozpoviv-ak-viplacuut-kompensacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3063426-konflikt-na-rusanivskih-sadah-klicko-rozpoviv-ak-viplacuut-kompensacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063487-kabmin-priznaciv-simoh-zastupnikiv-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063487-kabmin-priznaciv-simoh-zastupnikiv-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063487-kabmin-priznaciv-simoh-zastupnikiv-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063507-tkacenko-iniciue-oblik-turistiv-aki-peretinaut-kordon-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063507-tkacenko-iniciue-oblik-turistiv-aki-peretinaut-kordon-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063507-tkacenko-iniciue-oblik-turistiv-aki-peretinaut-kordon-ukraini.html
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В Україну заборонили ввозити російські 

залізничні вагони 

Кабмін схвалив проєкт постанови, якою 

встановлюється заборона на ввезення на митну 

територію України залізничних вагонів, 

попередніми власниками яких були 

підприємства-резиденти Російської Федерації.

 

 

На земельні паї треба оформити право 

власності до 1 січня 2025 року - Мін'юст 

Всі власники нерозподілених (невитребуваних) 

земельних ділянок або їх спадкоємці повинні 

оформити право власності на свої паї до 1 

січня 2025 року.

 

 

Зарплати медиків зростуть із 1 вересня - 

гроші виділять із ―коронавірусного‖ фонду 

Кабінет міністрів погодив виділення коштів на 

підвищення рівня оплати праці 

медпрацівників.

 

 

Україна готує лист до ЄІБ про внесення змін 

до фінансової угоди 

Президент України Володимир Зеленський 

уповноважив міністра фінансів Сергія 

Марченка підписати листа щодо змін 

фінансової угоди Україною та Європейським 

інвестиційним банком. 
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Магістральні газопроводи України зможуть 

придбати частку «Оператора ГТС» 

Кабінет міністрів своїм рішенням виділив 

кошти для ПАТ "Магістральні газопроводи 

України", на які воно придбає в АТ 

"Укртрансгаз" частку статутного капіталу ТОВ 

"Оператор ГТС України".

 

 

Україна на другому місці в світі з 

виробництва черешні - експерт 

За даними Української асоціації аграрного 

експорту, Україна посідає друге місце в світі за 

обсягом виробництва черешень, щороку 

вітчизняні садівники вирощують 133 тис. тонн 

цієї ягоди. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Дудці, Гафарову і Омерову в Росії не 

надають належну меддопомогу 

Адміністрації установ Федеральної служби 

виконання покарань РФ, де утримуються 

Енвер Омеров, Джеміль Гафаров та Володимир 

Дудка,  

 

Житло для кримських татар: міністерство 

розробляє дорожню карту будівництва на 

Херсонщині ФОТО 

Мінреінтеграції розробляє дорожню карту та 

опрацьовує документи, що визначатимуть 

технічні питання будівництва житла в 

Херсонській області для 
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Окупанти РФ обмежили виїзд з Криму до 

закінчення карантину 

Мешканці тимчасово окупованого Криму 

можуть здійснити одноразовий виїзд з Криму 

до закінчення карантинних обмежень з метою 

роботи, навчання, возз’єднання з родиною, 

піклування за хворим близьким родичем.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

З танкера Delfi в Одесі стався новий витік 

нафтопродуктів 

Через сильний вітер стався черговий витік 

нафтопродуктів з аварійного танкера Delfi біля 

міського пляжу, забруднення морської води 

оперативно локалізовано силами 

судновласника. 

 

До КСУ надійшло подання щодо 

конституційності закону про прокуратуру 

До Конституційного суду надійшло 

конституційне подання 45 народних депутатів 

України щодо конституційності закону «Про 

прокуратуру». 

 

Справа Гандзюк: суд знову залишив 

підозрюваного Левіна під вартою 

Київський апеляційний суд залишив 

підозрюваного у справі активістки Катерини 

Гандзюк Олексія Левіна під вартою.
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Підприємство Укроборонпрому виграло 

арбітраж у Стокгольмі на $8,3 мільйона 

Державна акціонерна холдингова компанія 

"Артем", що входить до складу ДК 

"Укроборонпром", виграла арбітражний процес 

у американської компанії, яка …

 

СБУ прийшла з обшуком до НАНУ через 

будівництво у парку "Феофанія" 

Служба безпеки України задокументувала 

високопосадовців Національної академії наук 

на незаконній передачі під забудову ділянок 

столичної землі вартістю понад 300 мільйонів 

гривень.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Російські маріонетки впадають в істерику 

через присутність переселенців на 

переговорах - Денис Казанський, член ТКГ 

від Донецької області (ІНТЕРВ'Ю) 

Денис Казанський, блогер, журналіст нещодавно 
увійшов до політичної підгрупи Тристоронньої 
контактної групи. Безумовно, він …

СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна виключила Єгипет та Албанію з 

"червоної зони" 

Кабінет міністрів України змінив критерії 

щодо країн, які відносяться до “червоної зони”, 

що дозволило виключити з цього списку 

Єгипет та Албанію. 
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Не вище 37,2°: у школах з 1 вересня 

обов’язково мірятимуть температуру 

З початком роботи шкіл з 1 вересня 

обов'язковим буде вимірювання температури 

співробітникам шкіл та школярам, масковий 

режим для відвідувачів, користування 

антисептиками. 

 

 

На Херсонщині дитячі табори 

переорієнтовуються на сімейний відпочинок 

Дитячі оздоровчі заклади Херсонщини, 

діяльність яких заборонена через карантин, 

перекваліфіковуються на сімейний відпочинок.

 

 

Музичний сервіс Spotify став доступний у 13 

країнах Європи, зокрема в Україні 

Популярний стрімінговий музичний сервіс 

Spotify став доступний у 13 європейських 

країнах, зокрема й в Україні. 

 

 

Художниця ZINAIDA створила сценографію 

для кліпу Олега Скрипки та Ніни 

Матвієнко 

Гурт «Воплі Відоплясова» на чолі з Олегом 

Скрипкою та Ніна Матвієнко feat. «Божичі» 

представили новий кліп «Купалочка», 

директором та головним режисером якого 

стала українська художниця ZINAIDA (раніше 

відома як Зінаїда Ліхачова).
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