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ТОП 

 

Заради пам’яті загиблих рейсу МН17 

справедливість має восторжествувати – 

Зеленський 

Президент Володимир Зеленський висловив 

співчуття рідним і близьким загиблих 

унаслідок збиття літака рейсу MH17 і заявив, 

що в ім’я їх пам’яті та миру справедливість має 

восторжествувати. 

 

Верещук запросила Кличка на дебати 

Кандидат у мери Києва від партії "Слуга 

народу" Ірина Верещук запросила чинного 

міського голову столиці Віталія Кличка на 

дебати.
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Верховна Рада більш як втричі скоротила 

кількість районів 

Верховна Рада ухвалила постанову "Про 

утворення та ліквідацію районів".

 

 

Разумков скликає позачергову Раду 21 

липня 

Голова Верховної Ради України Дмитро 

Разумков підписав розпорядження про 

скликання позачергової сесії Верховної Ради 

на 21 липня з порядком денним з 20 питань.

 

 

Немає підтверджень, що окупанти передали 

тіло військового медика - штаб ООС 

На КПВВ «Мар’їнка», що на Донеччині, на 

підконтрольну уряду України територію 

передали неідентифіковане тіло людини.

 

 

МОЗ оновило перелік країн "червоної" та 

"зеленої" зон ТАБЛИЦЯ 

Міністерство охорони здоров'я оновило 

перелік країн "червоної" та "зеленої" зон.
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Просто слухай: уривок із книги Ніколя 

Матьє «Діти їхні» 

Пропонуємо послухати уривок із роману 

Ніколя Матьє «Діти їхні», за який автор 

отримав Гонкурівську премію у 2018 році. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Експерт пояснив, що дає Україні 

включення до Програми розширених 

можливостей НАТО 

Рішення про включення України до Програми 

розширених можливостей НАТО, ухвалене 12 

червня, має велике значення у політичному і 

військовому аспектах. 

 

 

Розслідування справи МН17 надає нові 

докази прямої участі РФ у війні на Донбасі – 

EUvsDisinfo 

Через шість років після трагедії рейсу МН17 у 

червні 2014 року, коли транспортована з Росії 

ракета «Бук» вразила літак Малайзійських 

авіаліній над 

 

 

Путін запустив масштабну раптову 

перевірку військ біля кордонів України 

Росія в п'ятницю розпочала масштабну раптову 

перевірку військ біля кордонів України. Під 

час неї будуть оцінені органи військового 

управління, війська і сили.
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Україна відреагувала на раптову перевірку 

боєготовності військ РФ на кордоні 

Раптову перевірку Росією боєготовності військ 

на кордоні з Україною не можна трактувати 

інакше, як погрозу силою.

 

 

Денісова підписала меморандум про 

співпрацю з координатором проєктів ОБСЄ 

в Україні 

Уповноважений ВР України з прав людини 

Людмила Денісова підписала меморандум про 

співпрацю з координатором проєктів ОБСЄ в 

Україні послом Генріком Вілладсеном.

 

 

Криклій та посол ЄС обговорили 

імплементацію законодавства ЄС в галузі 

транспорту 

Міністр інфраструктури України Владислав 

Криклій провів робочу зустріч з послом 

Європейського Союзу в Україні Матті 

Маасікасом, під час якої вони обговорили 

питання співпраці за різними напрямками.

 

 

У Міжнародному кримінальному суді - 14 

повідомлень про Крим та Донбас 

На розгляді в Офісі прокурора Міжнародного 

кримінального суду наразі перебувають 14 

інформаційних повідомлень за фактами 

серйозних порушень 
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КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зареєстрували 809 

випадків коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

Станом на 17 липня в Україні лабораторно 

підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за 

добу — 809 нових. 

 

МОЗ пропонує подовжити карантин ще на 

місяць 

Міністерство охорони здоров'я пропонує 

подовжити карантин ще на місяць після 31 

липня. 

 

У багатьох з нас імунітет від COVID-19 – є. 

Його треба лише підсилити АНАЛІТИКА  

Нове дослідження може допомогти у створенні 

гарантовано ефективної вакцини проти 

коронавірусу, яка не дасть інфекції потрапити 

у клітину

 

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. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064666-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-809-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064666-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-809-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064666-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-809-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064813-moz-proponue-podovziti-karantin-se-na-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064813-moz-proponue-podovziti-karantin-se-na-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064813-moz-proponue-podovziti-karantin-se-na-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064727-u-bagatoh-z-nas-imunitet-vid-covid19-e-jogo-treba-lise-pidsiliti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064727-u-bagatoh-z-nas-imunitet-vid-covid19-e-jogo-treba-lise-pidsiliti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064727-u-bagatoh-z-nas-imunitet-vid-covid19-e-jogo-treba-lise-pidsiliti.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


 

Парламент ухвалив закон "Про оборонні 

закупівлі" 

Верховна Рада України 16 липня ухвалила в 

цілому закон "Про оборонні закупівлі".

 

 

ЗСУ готують дзеркальні масштабні 

навчання на російські "Кавказ-2020" - 

Таран 

Ознак безпосередньої підготовки Збройних сил 

РФ до активних бойових дій поблизу 

адмінмежі з окупованим Кримом у 

Херсонській області наразі не спостерігається, 

однак ЗСУ готуються до дзеркального 

 

 

Волошин заявив про "відсутність в України 

суверенітету" – у Раді хочуть оцінки 

силовиків 

Члени парламентських фракцій "Голос", 

"Європейська солідарність", "Слуга народу" та 

депутатських груп "Партія "За майбутнє" та 

"Довіра" вимагають від  

 

 

Бахматов тимчасово йде з посади радника 

Кличка 

Радник міського голови та очільник Офісу 

Трансформації Максим Бахматов тимчасово 

йде з КМДА.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064019-parlament-uhvaliv-zakon-pro-oboronni-zakupivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064019-parlament-uhvaliv-zakon-pro-oboronni-zakupivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064019-parlament-uhvaliv-zakon-pro-oboronni-zakupivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3064872-zsu-gotuut-dzerkalni-masstabni-navcanna-na-rosijski-kavkaz2020-taran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3064872-zsu-gotuut-dzerkalni-masstabni-navcanna-na-rosijski-kavkaz2020-taran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3064872-zsu-gotuut-dzerkalni-masstabni-navcanna-na-rosijski-kavkaz2020-taran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3064872-zsu-gotuut-dzerkalni-masstabni-navcanna-na-rosijski-kavkaz2020-taran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064966-volosin-zaaviv-pro-vidsutnist-v-ukraini-suverenitetu-u-radi-hocut-ocinki-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064966-volosin-zaaviv-pro-vidsutnist-v-ukraini-suverenitetu-u-radi-hocut-ocinki-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064966-volosin-zaaviv-pro-vidsutnist-v-ukraini-suverenitetu-u-radi-hocut-ocinki-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3064966-volosin-zaaviv-pro-vidsutnist-v-ukraini-suverenitetu-u-radi-hocut-ocinki-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3065114-bahmatov-timcasovo-jde-z-posadi-radnika-klicka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3065114-bahmatov-timcasovo-jde-z-posadi-radnika-klicka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3065114-bahmatov-timcasovo-jde-z-posadi-radnika-klicka.html


 

"Голос" переходить в опозицію до влади 

Партія "Голос" оголосила про перехід в 

опозицію до чинної влади. 

 

 

Вітренко завершив свою роботу в Нафтогазі 

16 липня виконавчий директор НАК "Нафтогаз 

України" Юрій Вітренко завершив свою 

роботу в компанії.

 

 

Як ставляться українці до заборони 

комуністичної символіки ОПИТУВАННЯ 

В Україні на сьогодні майже однакова 

кількість тих, хто підтримує заборону 

комуністичної символіки, хто є проти цієї 

заборони і кому це байдуже.

ЕКОНОМІКА 

 

Ринки позитивно реагують на призначення 

нового голови НБУ – експерт ГРАФІК 

Після оприлюднення інформації про 

призначення Кирила Шевченка новим головою 

Національного банку України вартість 

українських єврооблігацій набула позитивної 

динаміки.
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Європейська бізнес-асоціація: п’ять 

очікувань від нового глави Нацбанку 

В Європейській бізнес-асоціації (ЕВА) назвали 

5 найважливіших очікувань від роботи нового 

голови Національного банку.

 

Нацбанк має змінити склад правління – 

Данилишин 

Національний банк України має змінити весь 

склад правління для проведення необхідних 

змін монетарної політики та стимулювання 

економічного зростання.

  

 

Нацбанк послабив гривню на 15 копійок 

Національний банк України на п'ятницю, 17 

липня 2020 року, послабив офіційний курс 

гривні на 15 копійок - до 27,2738 грн за долар 

проти 27,119 грн за долар у четвер.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Медіарух вступився за безпеку журналістів і 

репутацію StopFake ЗАЯВА  

Рух «Медіа за усвідомлений вибір» закликав 

Незалежну медійну раду та Комісію 

журналістської етики дати оцінку трьом 

матеріалам онлайн-видання 
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МЗС України надіслало запит у російську 

колонію про здоров'я Узеїра Абдуллаєва 

У російську ВК-16 у Салаваті (Башкортостан) 

прийшов новий запит МЗС України про 

здоров'я й умови утримання українського 

політв'язня Узеїра Абдуллаєва.

 

Прокуратура АРК відкрила справу через 

публікації кримського блогера 

Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне 

провадження за фактом розпалювання 

національної ворожнечі у публікації 

кримського блогера.

 

 

“Набір придуманих термінів”: адвокат 

кримських татар розкритикував висновок 

лінгвіста ВІДЕО 

У Південному окружному військовому суді м. 

Ростов-на-Дону в ході слухань другої 

бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» було 

оголошено висновок 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Голові Окружного адмінсуду Вовку вручили 

підозру 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро України вручили підозру голові 

Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку, 

одному з його заступників та  
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Вбивство Шеремета: суд обмежив строки 

ознайомлення зі справою до 14 серпня 

Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити 

строки для ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження щодо вбивства 

Павла Шеремета усім підозрюваним і їх 

захисникам до 14 серпня. 

 

Верховний суд скасував поновлення на 

посаді мера Чернівців 

Рішення судів двох інстанцій, яким Олексія 

Каспрука поновили на посаді Чернівецького 

міського голови, скасував Касаційний 

адмінсуд, повернувши справу до суду першої 

інстанції. 

 

 

Нападник на активіста в Одесі причетний 

до стрілянини в Броварах – поліція 

Правоохоронці затримали нападника на 

активіста однієї з громадських організацій в 

Одесі, і він виявився причетним до стрілянини 

в Броварах, яка сталася наприкінці травня.

 

 

Справа Шеремета: сестра Кузьменко 

вказала важливу деталь, зафіксовану 

камерами спостереження ФОТО 

Сестра підозрюваної у справі Шеремета Юлії 

Кузьменко звертає увагу на її різницю у зрості 

з Андрієм Антоненком, що суперечить 

зображенням імовірних убивць з камер 

спостереження. 
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У дворі "бурштинового" Розенблата 

вибухнула граната 

Вночі у дворі поруч із будинком колишнього 

народного депутата Борислава Розенблата 

вибухнула граната, але ніхто не постраждав. 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Скрутки-“мутки”: аналізуємо схеми 

податкового “нагріву” держави 

Позбувшись маніпуляцій зі сплатою ПДВ, 

Україна може ―на рівному місці‖ поповнити 

бюджет на десятки мільярдів 

 

Вінниччина епідемічна.«Фартовий» регіон? 

АНАЛІТИКА 

Чому від коронавірусу в області помирають у 

півтора раза рідше

 

 

«Українська нова хвиля 2020»: кольори 

нашого фасаду АНАЛІТИКА 

Авторські фільми вітчизняних режисерів 

пильно вдивляються в українське сьогодення
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві планують капремонт Хрещатика і 

Майдана 

У Києві планують у наступному році провести 

капітальний ремонт Майдану Незалежності та 

Хрещатика. 

 

Брудна вода: в Одесі й Затоці “забракували” 

п’ять пляжів 

Морська вода біля двох пляжів Одеси і трьох 

пляжів Затоки не відповідає санітарно-

мікробіологічним нормам. 

  

 

В Україні стали по-новому видавати права і 

приймати водійські іспити 

Підтвердити навички керування 

транспортними засобами відтепер стало 

простіше, адже перелік необхідних для цього 

документів було розширено.

 

Шкарлет назвав найбільш імовірний 

сценарій початку навчального року 

Міністерство освіти і науки України розглядає 

три можливі сценарії початку нового 

навчального року.
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Краса і COVID-19: українки розповіли, як 

працює їхній салон в Лос-Анджелесі 

Киянки Олена Галюк і Жанна Котенко, які 

цього року відкрили салон краси «Gbar» в Лос-

Анджелесі, поділилися розповіддю про 

особливості ведення свого бізнесу в умовах 

пандемії Covid-19.

 

 

У Кропивницькому з’явився Музей 

мистецтв 

Кіровоградський обласний художній музей 

отримав нове ім’я –  комунальний заклад 

"Музей мистецтв Кіровоградської обласної 

ради".

 

 

Прощання з Героєм, "ватра" під Радою і 

"Блудний син" удома ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

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