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ТОП 

 

На Рівненщині від COVID-19 одужали 

майже 150 осіб 

15 липня у Рівненській області від 

коронавірусу одужали 146 осіб, тим часом 

підтвердили захворювання у 39 людей. 

 

ЄС закликав Росію взяти відповідальність 

за вбивство військових на Донбасі 

Вбивство українських військовослужбовців на 

Донбасі є порушенням зобов’язань Росії 

відповідно до Мінських домовленостей та 

Нормандського формату переговорів, і 

європейська сторона очікує, що Росія візьме на 

себе відповідальність у зв’язку із цими 

подіями. 
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ЄСПЛ зареєстрував позов Нідерландів 

проти Росії у справі MH17 

Європейський суд з прав людини зареєстрував 

позов Нідерландів проти Російської Федерації 

через її причетність до збиття літака MH17 у 

2014 році. 

 

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". 

 

Штати розширили санкції проти "кухаря" 

Путіна 

Офіс контролю за іноземними активами 

Міністерства фінансів США запровадив 

санкції проти трьох фізичних осіб та п'яти 

організацій, чия діяльність була пов'язана з 

підривними зусиллями так званого "кухаря" 

Путіна Євгена Пригожина в Судані та інших 

країнах світу. 

СВІТ 

 

Штати звинуватили російську ПВК 

"Вагнер" у порушенні збройного ембарго 

ООН у Лівії 

Командування США в Африці AFRICOM 

надало докази, що російська ПВК "Вагнер" 

здійснює мінування лівійської столиці 

Триполі, звинувативши росіян в порушенні 

"збройного" ембарго ООН, а також у створенні 

загрози життю мирних лівійців. 
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Розміщення військових США у Польщі піде 

на користь регіону — президент Литви 

Литовський президент Гітанас Науседа, 

перебуваючи в Польщі на святкуванні 610-

річчя Грюнвальдської битви, сказав, що 

розміщення військового контингенту США у 

Польщі слугуватиме інтересам безпеки всього 

регіону. 

 

Служби безпеки Польщі перевіряють 

дзвінок російських пранкерів Анджею Дуді 

Польські безпекові служби розслідують 

дзвінок пранкерів новообраному президенту 

Польщі Анджею Дуді. 

 

Хакери зламали Twitter мільярдерів і 

політиків — Маска, Гейтса, Обами, Байдена 

У США хакери здійснили злом Twitter-

акаунтів мільярдерів Елона Маска, Джеффа 

Безоса, Білла Гейтса, експрезидента Барака 

Обами, ексвіцепрезидента Джо Байдена, а 

також співака Каньє Уеста. 

 

У Мінську сотні людей завалили ЦВК 

скаргами, після цього їх почали 

затримувати 

У Мінську 15 липня біля ЦВК вишикувалися 

черги охочих подати скаргу на відмову в 

реєстрації двох претендентів на пост 

президента Білорусі. 
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Президент Євроради запросив лідерів ЄС на 

"фінансовий" саміт 17-18 липня 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 

запросив глав держав і урядів країн Євросоюзу 

на першу за кілька минулих місяців «фізичну» 

зустріч, яка має відбутися у Брюсселі 17-18 

липня. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна в ОБСЄ: Росія готує ОРДЛО 

"карабаський" чи "абхазький" сценарій 

Росія вже тривалий час реалізовує масштабну 

програму інтеграції окремих районів 

Донецької та Луганської областей до свого 

складу і зараз наближається до поворотного 

моменту, коли обиратиме один із двох 

основних сценаріїв для цих територій - 

"абхазький" чи "карабаський". 

 

Росія в ОБСЄ не змогла уникнути 

обговорення гібридних загроз — Цимбалюк 

Делегація РФ під час Форуму безпекового 

співробітництва (ФБС) та Постійної ради 

ОБСЄ у середу здійснила демарш та залишила 

засідання. 

 

Судилище у "справі Хізб ут-Тахрір" 

відмовило у праві давати свідчення 

кримськотатарською мовою 

Суд у Ростові-на-Дону у "справі Хізб ут-

Тахрір" (друга бахчисарайська група) відмовив 

свідкам захисту у праві давати свідчення 

рідною кримськотатарською мовою. 

УКРАЇНА 
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Україна відзначає 30-у річницю ухвалення 

Декларації про державний суверенітет 

Цього дня 30 років тому Верховна Рада УРСР 

прийняла Декларацію про державний 

суверенітет України. 

 

У Раді зареєстрували проєкт постанови про 

призначення Піщанської головою АМКУ 

У Верховній Раді зареєстровано проєкт 

постанови про призначення Ольги Піщанської 

на посаду голови Антимонопольного комітету 

України. 

 

Постанова щодо призначення нового глави 

Нацбанку вже у Раді 

На розгляд фінансового комітету Верховної 

ради внесли постанову про призначення нового 

глави Національного банку — ним пропонують 

призначити Кирила Шевченка. 

 

Венедіктова анонсувала нараду глав 

правоохоронних органів з питань 

громадської безпеки 

В Офісі генерального прокурора у четвер, 16 

липня, пройде нарада керівників 

правоохоронних органів. 
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Справа проти "ArcelorMittal Кривий Ріг" 

щодо екоциду досі розслідується — ГПУ 

Кримінальне провадження, яке відкрили торік 

щодо посадовців "ArcelorMittal Кривий Ріг" 

через забруднення навколишнього середовища, 

ще розслідується. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти обстріляли з 

гранатометів населений пункт 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 12 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

16 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 30 років тому, Верховною Радою 

УРСР було прийнято Декларацію про 

державний суверенітет України. 

 

StopFake закликав захистити журналістку 

"Заборони" від тиску 

Волонтерський інтернет-проєкт, матеріал про 

який писала «Заборона», долучився до 

громадських організацій, які закликали 

захистити співзасновницю інтернет-ЗМІ від 

тиску. 
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Український портал "Дія" отримав 

міжнародну нагороду в галузі дизайну — 

Мінцифри 

Український портал "Дія" отримав міжнародну 

нагороду в галузі дизайну від Red Dot Design 

Award. 

 

Послуга єМалятко стала обов'язковою для 

всіх ЦНАП 

Кабінет міністрів змінами до розпорядження 

№523 передбачив, що послуга єМалятко для 

батьків новонароджених є обов'язковою для 

всіх Центрів надання адмінпослуг в Україні. 

 

Ідентифікаційний код стане електронним 

через застосунок "Дія" - Мінцифри 

Українцям більше не потрібно буде носити з 

собою паперову версію ідентифікаційного 

коду, адже  документ стане доступний у 

застосунку "Дія". 

 

У Києві стартували зйомки комедії Аліни 

Бухтіярової "Бурштинові копи" 

У Києві 15 липня розбили тарілку з нагоди 

початку зйомок повнометражної комедії Аліни 

Бухтіярової «Бурштинові копи». 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063832-ukrainskij-portal-dia-otrimav-miznarodnu-nagorodu-v-galuzi-dizajnu-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063832-ukrainskij-portal-dia-otrimav-miznarodnu-nagorodu-v-galuzi-dizajnu-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063832-ukrainskij-portal-dia-otrimav-miznarodnu-nagorodu-v-galuzi-dizajnu-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3063844-posluga-emalatko-stala-obovazkovou-dla-vsih-cnap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3063844-posluga-emalatko-stala-obovazkovou-dla-vsih-cnap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3063844-posluga-emalatko-stala-obovazkovou-dla-vsih-cnap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3063876-identifikacijnij-kod-stane-elektronnim-cerez-zastosunok-dia-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3063876-identifikacijnij-kod-stane-elektronnim-cerez-zastosunok-dia-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3063876-identifikacijnij-kod-stane-elektronnim-cerez-zastosunok-dia-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3063880-u-kievi-startuvali-zjomki-komedii-alini-buhtiarovoi-burstinovi-kopi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3063880-u-kievi-startuvali-zjomki-komedii-alini-buhtiarovoi-burstinovi-kopi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3063880-u-kievi-startuvali-zjomki-komedii-alini-buhtiarovoi-burstinovi-kopi.html


 

Болгарія відкрила кордони для українців — 

тест на COVID-19 не потрібен 

Починаючи з 16 липня громадянам України 

дозволено в’їжджати на територію Болгарії без 

проходження 14-денного карантину та без 

тесту на коронавірус. 

 

Синоптики прогнозують 30-градусну спеку 

на вихідні 

В Україні у четвер дощі очікуються лише в 

західних областях, температура вдень 21-26°, 

на півдні країни до 29°. 

 

16 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Мокія і Марка; що віщувала м’яка 

шерсть на вівцях, до чого гуртуються павуки і 

слухаємо мушлю. 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3063840-bolgaria-vidkrila-kordoni-dla-ukrainciv-bez-karantinu-i-testu-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3063840-bolgaria-vidkrila-kordoni-dla-ukrainciv-bez-karantinu-i-testu-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3063840-bolgaria-vidkrila-kordoni-dla-ukrainciv-bez-karantinu-i-testu-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3063654-sinoptiki-prognozuut-30gradusnu-speku-na-vihidnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3063654-sinoptiki-prognozuut-30gradusnu-speku-na-vihidnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3063654-sinoptiki-prognozuut-30gradusnu-speku-na-vihidnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3063494-16-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3063494-16-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

