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ТОП 

 

У США стрімко зростає кількість випадків 

COVID-19, за добу - понад 66 тисяч 

У Сполучених Штатах підтвердили діагноз 

COVID-19 у понад 3,5 млн людей, цей 

показник стрімко зростає. 

 

В Італії за час пандемії померли понад 35 

тисяч пацієнтів з COVID-19 

В Італії з початку пандемії коронавірусної 

хвороби кількість спричинених нею летальних 

випадків перевищила 35 тисяч. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064568-u-ssa-strimko-zrostae-kilkist-vipadkiv-covid19-za-dobu-ponad-66-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064568-u-ssa-strimko-zrostae-kilkist-vipadkiv-covid19-za-dobu-ponad-66-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064568-u-ssa-strimko-zrostae-kilkist-vipadkiv-covid19-za-dobu-ponad-66-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064539-v-italii-za-cas-pandemii-pomerli-ponad-35-tisac-pacientiv-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064539-v-italii-za-cas-pandemii-pomerli-ponad-35-tisac-pacientiv-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064539-v-italii-za-cas-pandemii-pomerli-ponad-35-tisac-pacientiv-z-covid19.html


 

COVID-19 кілька років повертатиметься 

хвилями — науковий радник британського 

уряду 

Головний науковий радник уряду Великої 

Британії Патрік Валланс прогнозує, що нові 

хвилі пандемії коронавірусу виникатимуть 

упродовж кількох найближчих років. 

 

У Ірані спалахнули протести 

На вулиці кількох міст Ірану вийшли 

протестувальники, які виступають проти 

смертної кари для трьох молодих чоловіків, 

заарештованих під час протестів у листопаді 

2019 року. 

 

В Іспанії знищать понад 92 тисячі норок, 

заражених коронавірусом 

В іспанському регіоні Арагона знищать понад 

92 тисячі норок через спалах коронавірусу на 

місцевій хутровій фермі неподалік міста 

Теруель. 

СВІТ 

 

Трампа номінують перед тисячним 

натовпом попри пандемію 

Попри рекордні показники захворюваності на 

COVID-19 у Флориді керівництво 

Республіканської партії прийняло рішення 

зібрати конвенцію (партійні збори) для 

оголошення Дональда Трампа єдиним 

кандидатом від партії на виборах президента. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064627-covid19-kilka-rokiv-povertatimetsa-hvilami-naukovij-radnik-britanskogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064627-covid19-kilka-rokiv-povertatimetsa-hvilami-naukovij-radnik-britanskogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064627-covid19-kilka-rokiv-povertatimetsa-hvilami-naukovij-radnik-britanskogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064627-covid19-kilka-rokiv-povertatimetsa-hvilami-naukovij-radnik-britanskogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064602-u-irani-spalahnuli-protesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064602-u-irani-spalahnuli-protesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064656-v-ispanii-znisat-ponad-92-tisaci-norok-zarazenih-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064656-v-ispanii-znisat-ponad-92-tisaci-norok-zarazenih-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064656-v-ispanii-znisat-ponad-92-tisaci-norok-zarazenih-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064560-trampa-nominuut-pered-tisacnim-natovpom-popri-pandemiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064560-trampa-nominuut-pered-tisacnim-natovpom-popri-pandemiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064560-trampa-nominuut-pered-tisacnim-natovpom-popri-pandemiu.html


 

Німеччина запобігатиме поширенню 

COVID-19 локальними обмеженнями 

Міністри охорони здоров'я центрального уряду 

ФРН і 16 федеральних земель домовилися про 

заходи з локалізації спалахів коронавірусу з 

метою недопущення його подальшого 

розповсюдження. 

 

Британія наступного тижня опублікує 

доповідь щодо втручання РФ у Brexit 

Комітет із питань розвідки й безпеки Палати 

громад Британії (ISC) схвалив публікацію 

доповіді про втручання Росії у внутрішні 

справи Британії до 22 липня. 

 

Репер Каньє Вест подав документи на 

участь у виборах президента США 

Відомий у США виконавець реп-музики Каньє 

Вест подав офіційну заявку на участь у 

президентських перегонах в Сполучених 

Штатах у якості незалежного кандидата. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Штати в ОБСЄ: Росії час припинити "театр 

абсурду" на мирних переговорах з Україною 

Росія має проявити таку ж політичну волю, як і 

Україна, на шляху до миру на Донбасі, 

припинити нинішній "театр абсурду" та не 

чинити перешкод мирному процесу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064562-nimeccina-zapobigatime-posirennu-covid19-lokalnimi-obmezennami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064562-nimeccina-zapobigatime-posirennu-covid19-lokalnimi-obmezennami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064562-nimeccina-zapobigatime-posirennu-covid19-lokalnimi-obmezennami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064615-britania-nastupnogo-tizna-opublikue-dopovid-sodo-vtrucanna-rf-u-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064615-britania-nastupnogo-tizna-opublikue-dopovid-sodo-vtrucanna-rf-u-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064615-britania-nastupnogo-tizna-opublikue-dopovid-sodo-vtrucanna-rf-u-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064621-reper-kane-vest-podav-dokumenti-na-ucast-u-viborah-prezidenta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064621-reper-kane-vest-podav-dokumenti-na-ucast-u-viborah-prezidenta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064621-reper-kane-vest-podav-dokumenti-na-ucast-u-viborah-prezidenta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064556-stati-v-obse-rosii-cas-pripiniti-teatr-absurdu-na-mirnih-peregovorah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064556-stati-v-obse-rosii-cas-pripiniti-teatr-absurdu-na-mirnih-peregovorah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064556-stati-v-obse-rosii-cas-pripiniti-teatr-absurdu-na-mirnih-peregovorah-z-ukrainou.html


 

МВФ сподівається, що новий глава 

убезпечить незалежність Нацбанку 

В МВФ побажали успіху новому главі 

НБУ Кирилу Шевченку та побажали, 

аби незалежність Національного Банку та 

притаманний регулятору високий рівень 

професіоналізму були убезпечені за його 

керівництва. 

 

Іноземні інвестори обіцяють стежити за 

збереженням незалежності Нацбанку 

Міжнародні інвестори та бізнес-організації 

США покладаються на професійні якості 

нового глави НБУ Кирила Шевченка та 

висловлюють сподівання, що Нацбанк України 

й надалі зберігатиме незалежність всередині 

української держави. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський про Шарія: Некрасиво 

підвищувати рейтинг за рахунок рейтингу 

Президента 

Президент Володимир Зеленський 

прокоментував звинувачення на його адресу 

від блогера Анатолія Шарія, зазначивши, що 

той намагається підвищити свій рейтинг за 

рахунок рейтингу Президента. 

 

Усіх кандидатів від "Слуги народу" перед 

виборами перевірить СБУ - Зеленський 

Усі кандидати від партії "Слуга народу" перед 

місцевими виборами будуть проходити 

перевірку правоохоронними органами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064577-mvf-spodivaetsa-so-novij-glava-ubezpecit-nezaleznist-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064577-mvf-spodivaetsa-so-novij-glava-ubezpecit-nezaleznist-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064577-mvf-spodivaetsa-so-novij-glava-ubezpecit-nezaleznist-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064600-inozemni-investori-obicaut-steziti-za-zberezennam-nezaleznosti-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064600-inozemni-investori-obicaut-steziti-za-zberezennam-nezaleznosti-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064600-inozemni-investori-obicaut-steziti-za-zberezennam-nezaleznosti-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064581-zelenskij-pro-saria-ne-krasivo-pidvisuvati-rejting-za-rahunok-rejtingu-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064581-zelenskij-pro-saria-ne-krasivo-pidvisuvati-rejting-za-rahunok-rejtingu-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064581-zelenskij-pro-saria-ne-krasivo-pidvisuvati-rejting-za-rahunok-rejtingu-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064581-zelenskij-pro-saria-ne-krasivo-pidvisuvati-rejting-za-rahunok-rejtingu-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064570-usih-kandidativ-vid-slugi-narodu-pered-viborami-perevirit-sbu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064570-usih-kandidativ-vid-slugi-narodu-pered-viborami-perevirit-sbu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064570-usih-kandidativ-vid-slugi-narodu-pered-viborami-perevirit-sbu-zelenskij.html


 

Реформа децентралізації близька до 

завершення — Разумков 

Реформа децентралізації наближається до 

свого завершення. 

 

Вітренко завершив свою роботу в Нафтогазі 

16 липня виконавчий директор НАК "Нафтогаз 

України" Юрій Вітренко завершив свою 

роботу в компанії. 

 

У декларації нового глави НБУ - квартири, 

автівки й 14 мільйонів зарплати 

Новопризначений голова НБУ Кирило 

Шевченко задекларував 14593792 заробітної 

плати та інші доходи, дві автівки, квартири, а 

також земельну ділянку дружини в Криму. 

 

Українці задекларували на 11 мільярдів 

більше, ніж роком раніше 

У 2019 рік українці задекларували 94,5 млрд 

гривень і це на 11 мільярдів гривень більше, 

ніж у попередньому році. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064587-reforma-decentralizacii-blizka-do-zaversenna-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064587-reforma-decentralizacii-blizka-do-zaversenna-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064587-reforma-decentralizacii-blizka-do-zaversenna-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064584-vitrenko-zaversiv-svou-robotu-v-naftogazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064584-vitrenko-zaversiv-svou-robotu-v-naftogazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064537-u-deklaracii-novogo-glavi-nbu-kvartiri-avtivki-j-14-miljoniv-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064537-u-deklaracii-novogo-glavi-nbu-kvartiri-avtivki-j-14-miljoniv-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064537-u-deklaracii-novogo-glavi-nbu-kvartiri-avtivki-j-14-miljoniv-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064614-ukrainci-zadeklaruvali-11-milardiv-bilse-niz-rokom-ranise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064614-ukrainci-zadeklaruvali-11-milardiv-bilse-niz-rokom-ranise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064614-ukrainci-zadeklaruvali-11-milardiv-bilse-niz-rokom-ranise.html


 

Верещук запросила Кличка на дебати 

Кандидат у мери Києва від партії "Слуга 

народу" Ірина Верещук запросила чинного 

міського голову столиці Віталія Кличка на 

дебати. 

 

Національна асоціація медіа закликала Раду 

підтримати законопроєкт про медіа 

Національна асоціація медіа, що представляє 

понад 140 медіаорганізацій з усіх регіонів 

України, закликає народних депутатів України 

невідкладно ухвалити в першому читанні 

проєкт закону № 2693 "Про медіа". 

 

"Мовний" законопроєкт Бужанського 

з'явився у порядку денному Ради на 17 

липня 

Мовний" Законопроєкт нардепа від "Слуги 

народу" Максима Бужанського №2362 з'явився 

у порядку денному Верховної Ради на 17 

липня. 

 

В НСЗУ сказали, де можна отримати 

меддопомогу при серцево-судинних 

захворюваннях 

Лікування серцево-судинних захворювань за 

Програмою медичних гарантій можна 

отримати у 257 медзакладах, які уклали 

контракти з Національною службою здоров'я 

(НСЗУ). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3064572-veresuk-zaprosila-klicka-na-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3064572-veresuk-zaprosila-klicka-na-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064585-nacionalna-asociacia-media-zaklikala-radu-pidtrimati-zakonoproekt-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064585-nacionalna-asociacia-media-zaklikala-radu-pidtrimati-zakonoproekt-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064585-nacionalna-asociacia-media-zaklikala-radu-pidtrimati-zakonoproekt-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064606-movnij-zakonoproekt-buzanskogo-zavivsa-u-poradku-dennomu-radi-na-17-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064606-movnij-zakonoproekt-buzanskogo-zavivsa-u-poradku-dennomu-radi-na-17-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064606-movnij-zakonoproekt-buzanskogo-zavivsa-u-poradku-dennomu-radi-na-17-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064606-movnij-zakonoproekt-buzanskogo-zavivsa-u-poradku-dennomu-radi-na-17-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064652-v-nszu-skazali-de-mozna-otrimati-meddopomogu-pri-sercevosudinnih-zahvoruvannah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064652-v-nszu-skazali-de-mozna-otrimati-meddopomogu-pri-sercevosudinnih-zahvoruvannah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064652-v-nszu-skazali-de-mozna-otrimati-meddopomogu-pri-sercevosudinnih-zahvoruvannah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064652-v-nszu-skazali-de-mozna-otrimati-meddopomogu-pri-sercevosudinnih-zahvoruvannah.html


 

На Київщині вирішили посилити карантин 

У Київській області з п’ятниці, 17 липня, 

підсилюють деякі карантинні обмеження. 

 

Венедіктова окреслила пріоритетні напрями 

у роботі українських правоохоронців 

Розслідування фактів незаконного поводження 

зі зброєю та розбійних нападів і перестрілок 

посеред дня на вулицях міст мають 

бути пріоритетними для українських 

правоохоронців. 

 

Суд подовжив арешт Юлії Кузьменко до 

вересня – адвокат 

Печерський районний суд подовжив 

запобіжний захід підозрюваній у справі про 

вбивство журналіста Павла Шеремета, 

волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко на два 

місяці. 

 

Справа Шеремета: Дугарь пом’якшили 

запобіжний захід 

У четвер, 16 липня, Печерський районний суд 

Києва пом’якшив запобіжний захід 

підозрюваній в убивстві журналіста Павла 

Шеремета Яні Дугарь. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3064647-na-kiivsini-virisili-posiliti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3064647-na-kiivsini-virisili-posiliti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064617-venediktova-iniciuvala-obednanna-zusil-pravoohoronciv-dla-zabezpecenna-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064617-venediktova-iniciuvala-obednanna-zusil-pravoohoronciv-dla-zabezpecenna-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064617-venediktova-iniciuvala-obednanna-zusil-pravoohoronciv-dla-zabezpecenna-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064604-sud-podovziv-arest-ulii-kuzmenko-do-veresna-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064604-sud-podovziv-arest-ulii-kuzmenko-do-veresna-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064604-sud-podovziv-arest-ulii-kuzmenko-do-veresna-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064631-sprava-pro-vbivstvo-seremeta-dugar-pomaksili-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064631-sprava-pro-vbivstvo-seremeta-dugar-pomaksili-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064631-sprava-pro-vbivstvo-seremeta-dugar-pomaksili-zapobiznij-zahid.html


 

Окупанти гатять з артилерії та мінометів, 

поранені четверо військових 

За минулу добу окупанти 13 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 липня. Пам’ятні дати 

Сьогодні шоста річниця авіаційної катастрофи 

пасажирського літака рейсу МН-17. 

 

Основна сесія ЗНО сьогодні завершується 

тестуванням з хімії 

У п'ятницю, 17 липня, відбудеться зовнішнє 

незалежне тестування з хімії. 

 

Вже відомі переможці журналістського 

конкурсу "Честь професії-2019" 

Журналістський конкурс "Честь професії" 

оголосив переможців за 2019 рік. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3064658-okupanti-gatat-z-artilerii-ta-minometiv-poraneni-cetvero-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3064658-okupanti-gatat-z-artilerii-ta-minometiv-poraneni-cetvero-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3064658-okupanti-gatat-z-artilerii-ta-minometiv-poraneni-cetvero-vijskovih.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064635-osnovna-sesia-zno-sogodni-zaversuetsa-testuvannam-z-himii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064635-osnovna-sesia-zno-sogodni-zaversuetsa-testuvannam-z-himii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064625-vze-vidomi-peremozci-zurnalistskogo-konkursu-cest-profesii2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064625-vze-vidomi-peremozci-zurnalistskogo-konkursu-cest-profesii2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064625-vze-vidomi-peremozci-zurnalistskogo-konkursu-cest-profesii2019.html


 

У Twitter повідомили, що хакери зламали 

близько 130 акаунтів знаменитостей 

Під час атаки хакерів було зламано близько 

130 облікових записів Twitter. 

 

Примхливе літо: Україні прогнозують 

сильні грози та спеку 

У п'ятницю, 17 липня, в Україні місцями дощі, 

вдень очікується 19-29° тепла. 

 

17 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Андрія Критського; хто зловить 

в’юна, куди послати жабу і чому ненадовго 

віддатися. 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3064661-u-twitter-povidomili-so-hakeri-zlamali-blizko-130-akauntiv-znamenitostej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3064661-u-twitter-povidomili-so-hakeri-zlamali-blizko-130-akauntiv-znamenitostej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3064661-u-twitter-povidomili-so-hakeri-zlamali-blizko-130-akauntiv-znamenitostej.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3064167-17-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

