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ТОП 

 

Зеленський: Декларацію про суверенітет 

ніхто не "завалював" тисячами поправок 

ВІДЕО 

Президент Володимир Зеленський 

переконаний, що ухвалення Декларації про 

державний суверенітет України є показником 

неймовірного єднання політиків  

 

ЄС знову не включив Україну в перелік 

країн, з якими відкриє кордони 

Рада ЄС у четвер, 16 липня, оновила перелік 

країн, з якими країнам-членам Євросоюзу 

рекомендовано поступово відкривати 

сполучення, до якого Україна знову не 

потрапила.
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Кандидатом у мери Києва від "Слуги 

народу" буде Верещук – депутат 

Кандидатом у мери Києва від партії "Слуга 

народу", за результатами партійного праймеріз, 

обрано народного депутата Ірину Верещук. 

 

В Єревані зважена позиція України не 

сподобалась. Там навіть облили наше 

посольство… борщем 

В Єревані зважена позиція України не 

сподобалась. Там навіть облили наше 

посольство… борщем.  

 

Чого чекати від Нацбанку при новому 

очільникові АНАЛІТИКА 

Експерти кажуть: головними “іспитами” для 

Кирила Шевченка будуть випробування 

емісією, валютним курсом і Коломойським... 

 

Закон про мову: два фронти та одна 

небезпека РЕПОРТАЖ 

Репортаж з-під Верховної Ради з екскурсією в 

Конституційний Суд
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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  

 

Україна підписала безвіз із Гренадою 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба та посол Гренади в Російській 

Федерації Олег Фірер підписали Угоду між 

Кабінетом міністрів України та урядом 

Гренади про скасування візових вимог.

 

 

Шведське головування в ОБСЄ: 

Врегулювання в Україні має включати і 

Крим 

Швеція під час свого головування у ОБСЄ у 

2021 році продовжить працювати над 

політичним врегулюванням конфлікту в 

Україні відповідно до зобов'язань 

 

 

Справа MH17: Єнін зустрівся з пре 

Заступник міністра закордонних справ України 

Євгеній Єнін зустрівся з представниками 

держав-учасниць Спільної слідчої групи з 

розслідування катастрофи літака рейсу MH17. 
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Джапарова розповіла, як дипломати 

просуватимуть позитивний імідж України 

Український інститут є прекрасним 

інструментом формування позитивного іміджу 

України мовою культури та протидії 

російським наративам, насаджуваним 

методами гібридної війни.

 

 

Україна і Єгипет домовилися поглиблювати 

співпрацю у сфері туризму та інвестицій 

Єгипет зацікавлений у поглибленні співпраці з 

Україною у сферах туризму, культури та 

інвестицій.

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зареєстрували 848 

випадків коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

Станом на 16 липня в Україні лабораторно 

підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них 

за добу - 848. 

 

 

Ресторанам і нічним клубам заборонили 

працювати після 23.00 по всій країні - 

Степанов 

В Україні діє заборона на роботу закладів 

харчування та нічних клубів після 23:00.
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Держстат порахував кількість смертей від 

грипу та пневмонії в Україні 

Смертність від грипу та пневмонії в Україні за 

4 місяці року виявилася нижчою за 

минулорічні показники.

 

УКРАЇНА 

 

Рада призначила Шевченка главою 

Нацбанку 

Верховна Рада ухвалила постанову "Про 

призначення Кирила Шевченка на посаду 

голови Національного банку України".

 

Геращенко викликала Бужанського на 

дуель - писати диктанти 

Співголова фракції "Європейська солідарність" 

Ірина Геращенко запропонувала народному 

депутату від "Слуги народу" Максиму 

Бужанському символічну дуель із написання 

диктантів українською та російською мовами.

 

 

Рада призначила Уруського віцепрем'єром 

Верховна Рада ухвалила постанову "Про 

призначення Олега Уруського віцепрем'єр-

міністром - міністром з питань стратегічних 

галузей промисловості України" (№3842). 
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Рада призначила Піщанську главою 

Антимонопольного комітету 

Верховна Рада ухвалила постанову "Про 

призначення Ольги Піщанської на посаду 

голови Антимонопольного комітету України".

 

 

У "виборчому" законі заставу кандидатів 

зменшили у дев'ять разів – депутат 

У законі "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення виборчого 

законодавства" (№3485), ухваленому 

Верховною Радою сьогодні, 16 липня, серед 

іншого, передбачено зниження виборчої 

застави в 9 разів.

 

 

Зеленський нагородив Кравчука орденом 

Президент Володимир Зеленський відзначив 

державними нагородами першого Президента 

України Леоніда Кравчука та народних 

депутатів попередніх скликань Анатолія 

Матвієнка (посмертно), Миколу Поровського, 

Олександра Барабаша й Мирослава Мотюка.

 

 

Рада планує реформувати систему 

донорства крові в Україні 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт "Про безпеку та якість 

донорської крові та компонентів крові" 

(№3648) і скоротила термін його підготовки до 

другого читання. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064002-rada-planue-reformuvati-sistemu-donorstva-krovi-v-ukraini.html


ЕКОНОМІКА 

 

Новий голова Нацбанку: освіта, кар'єра, 

зв'язки, хобі, цитати ІНФОГРАФІКА 

Верховна Рада підтримала кандидатуру Кирила 

Шевченка 332 голосами 

 

Україна може піднятися на 10-20 позицій у 

рейтингу Doing Business — Мінекономіки 

Україна може піднятися на 10-20 позицій у 

рейтингу Doing Business 2021, оскільки 

демонструє істотний прогрес за всіма його 

індикаторами. 

 

 

Нацбанк затвердив Стратегію розвитку 

фінтеху до 2025 року 

Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 

року, затверджена рішенням Правління 

Національного банку від 9 липня 2020 року, 

спрямована на сталий розвиток інновацій у 

фінансовій сфері, розвиток Cashless economy і 

підвищення фінансової грамотності 

споживачів та бізнесу.

 

 

"Центренерго" заробляє мільярди за 

рахунок державного "Енергоатому"– Схеми 

Компанія ПАТ «Центренерго» заробляє 

мільярди гривень на енергетичному ринку за 

рахунок використання виробничих 

потужностей атомних електростанцій, чим 

наносить збитки державному НАЕК 

«Енергоатом». 
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Українські морпорти за І півріччя майже на 

10% збільшили перевалку вантажів 

За січень-червень 2020 року портові оператори 

у морських портах України обробили 79,3 млн 

т вантажів, що на 7,1 млн т або на 9,9% більше, 

ніж за аналогічний період минулого року.

 

 

В Україні зріс середній розмір лікарняних і 

декретних 

За пів року середньоденний розмір лікарняних 

і декретних виплат зріс відповідно на 19,1% і 

15,8%.

 

 

Субсидії в 2021 році не скорочуватимуть - 

глава Мінфіну 

Кабінет міністрів наразі не розглядає 

скорочення субсидій на житлово-комунальні 

послуги в 2021 році.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Співробітника Служби безпеки судитимуть 

за смертельну ДТП 

Працівник Служби безпеки України, якого 

обвинувачують у смертельному наїзді на двох 

пішоходів у Хмельницькій області, постане 

перед судом. 
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Слідчі ДБР імітували смерть заступника 

мера Черкас, якого "замовив" депутат 

міськради ФОТО 

Слідчі Державного бюро розслідувань, спільно 

з Департаментом контррозвідки СБУ 

затримали депутата Черкаської міської ради, 

який замовив вбивство заступника міського 

голови Черкас. 

 

Стрілянина в Броварах: одного з 

підозрюваних залишили під вартою 

Київський апеляційний суд залишив під 

вартою одного з підозрюваних в участі у 

збройному конфлікті у місті Бровари.

 

 

Викрадення бізнесмена у Києві: затримали 

п'ятьох підозрюваних і встановили 

замовника ФОТО 

Бізнесмена Сергія Ткаченка, якого викрали у 

Києві 1 липня і якого поліція звільнила 15 

липня, тримали у нелюдських умовах.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

―Дніпро‖ пішов з аукціону. Кому 

приготуватися? АНАЛІТИКА 

Чим ще володіє Державне управління справами. 

Державне управління справами або ж по 

народному ДУСя, створене ще за часів Кучми, 

завжди було притчею во язицех. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3064513-slidci-dbr-imituvali-smert-zastupnika-mera-cerkas-akogo-zamoviv-deputat-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3064513-slidci-dbr-imituvali-smert-zastupnika-mera-cerkas-akogo-zamoviv-deputat-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3064513-slidci-dbr-imituvali-smert-zastupnika-mera-cerkas-akogo-zamoviv-deputat-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3064513-slidci-dbr-imituvali-smert-zastupnika-mera-cerkas-akogo-zamoviv-deputat-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3064453-strilanina-v-brovarah-odnogo-z-pidozruvanih-zalisili-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3064453-strilanina-v-brovarah-odnogo-z-pidozruvanih-zalisili-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3064453-strilanina-v-brovarah-odnogo-z-pidozruvanih-zalisili-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3064043-vikradenna-biznesmena-u-kievi-zatrimali-patoh-pidozruvanih-i-vstanovili-zamovnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3064043-vikradenna-biznesmena-u-kievi-zatrimali-patoh-pidozruvanih-i-vstanovili-zamovnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3064043-vikradenna-biznesmena-u-kievi-zatrimali-patoh-pidozruvanih-i-vstanovili-zamovnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3064043-vikradenna-biznesmena-u-kievi-zatrimali-patoh-pidozruvanih-i-vstanovili-zamovnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064358-dnipro-pisov-z-aukcionu-komu-prigotuvatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064358-dnipro-pisov-z-aukcionu-komu-prigotuvatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064358-dnipro-pisov-z-aukcionu-komu-prigotuvatisa.html


 

Скажіть чесно: ви дійсно завжди 

пам’ятаєте, що COVID-19 поруч? 

АНАЛІТИКА 

Про небезпеку треба нагадувати постійно і 

повсюдно, у всіх сферах повсякденності. Але 

відповідальні органи, схоже, про це забули. А 

може й не знали…

 

 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

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. 

 

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 дозволили купатися на дев’ятьох 

пляжах CПИСОК 

На дев’яти пляжах столиці вивішені зелені 

прапори, отже купатись дозволено.
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Тернопіль проведе парад випускників 

попри карантин 

У Тернополі проведуть традиційне 

загальноміське свято цьогорічних випускників 

навчальних закладів.

 

 

"Рівненщина туристична" надсилає листи 

мандрівникам з усієї України 

Рівненська область популяризує у соцмережах 

свої туристичні принади в межах промоакції 

"Листи містам".

 

 

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».

  

 

За роки декомунізації в Україні 

демонтували більш як 1300 пам’ятників 

Леніну 

В Україні під час процесу декомунізації 

демонтовано велику кількість об’єктів, 

перейменовано чимало населених пунктів, 

вулиць тощо.

 

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