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ТОП 

 

Павло Шеремет: білорус, який відкривав 

нам Україну 

Найбільш цікаві цитати Павла

 

Окупанти сім разів зривали “тишу”, 

загинув український військовий 

Станом на 17.00 понеділка, 20 липня, російські 

окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції 

Об'єднаних сил на Донбасі. Один український 

захисник загинув.

https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3065044-pavel-seremet-belorus-otkryvavsij-nam-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3065044-pavel-seremet-belorus-otkryvavsij-nam-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066549-okupanti-sim-raziv-zrivali-tisu-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066549-okupanti-sim-raziv-zrivali-tisu-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html


 

У Франції успішно завантажили дані з 

"чорної скриньки" збитого літака МАУ 

Французькі фахівці успішно завантажили дані 

з бортового самописця збитого в січні над 

Тегераном літака МАУ PS75.

 

Екскерівника Укравтодору затримали у 

Польщі 

Центральне антикорупційне бюро Польщі 

(ЦАБ) затримало колишнього міністра 

транспорту Польщі, який пізніше очолював 

Державну службу автомобільних доріг України 

Славоміра Новака за корупцію та діяльність у 

злочинній організації.

 

Вища рада правосуддя не отримувала 

клопотання про відсторонення Вовка 

До Вищої ради правосуддя не надходило 

клопотання від Офісу генпрокурора про 

відсторонення від здійснення правосуддя 

голови Окружного адміністративного суду 

Києва Павла Вовка та інших суддів, яким 

НАБУ оголосило підозру.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС висловило протест через поїздку 

Путіна до окупованого Криму 

Міністерство закордонних справ України 

заявило рішучий протест у зв’язку з черговим 

візитом президента Росії Володимира Путіна 

до анексованого Криму та Севастополя й 

назвало це грубим порушенням державного 

суверенітету України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3066547-u-francii-uspisno-zavantazili-dani-z-cornogo-asika-zbitogo-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3066547-u-francii-uspisno-zavantazili-dani-z-cornogo-asika-zbitogo-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066071-ekskerivnika-ukravtodoru-zatrimali-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066071-ekskerivnika-ukravtodoru-zatrimali-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066487-visa-rada-pravosudda-ne-otrimuvala-klopotanna-pro-vidstoronenna-vovka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066487-visa-rada-pravosudda-ne-otrimuvala-klopotanna-pro-vidstoronenna-vovka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3066429-mzs-vislovilo-protest-cerez-poizdku-putina-do-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3066429-mzs-vislovilo-protest-cerez-poizdku-putina-do-okupovanogo-krimu.html


 

Смерть цивільної, "мінус" дві камери та 

5200 порушень "тиші" - тижневий звіт місії 

ОБСЄ на Донбасі 

З 29 червня до 12 липня Спостережна 

моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 

близько 5 200 порушень режиму припинення 

вогню на Донбасі та виявила нові продовження 

позицій збройних формувань на ділянці 

розведення в районі Петровського. 

 

Кавказ-2020: РФ планує перекинути до 

кордону з Україною 120 тисяч військових - 

розвідка 

Росія з початком активної фази своїх 

військових навчань "Кавказ-2020", яка 

запланована на 21-26 вересня, планує 

перекинути до кордону з Україною близько 

120 тис. військових, не менше 500 танків, 300 

літаків та сотні іншої техніки та озброєння.

 

 

Литва скасувала самоізоляцію після 

повернення з України 

Литва оновила список держав, після 

відвідування яких потрібна самоізоляція, 

виключивши з нього Україну. При цьому до 

списку внесено кілька країн Євросоюзу.

 

 

У Чорному морі стартували українсько-

американські навчання Sea Breeze 

В акваторії Чорного моря стартували ювілейні, 

двадцяті, українсько-американські 

навчання Sea Breeze, які через коронавірус 

обмежаться лише морською фазою із 

залученням авіації.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066601-smert-civilnoi-minus-dvi-kameri-ta-5200-porusen-tisi-tiznevij-zvit-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066601-smert-civilnoi-minus-dvi-kameri-ta-5200-porusen-tisi-tiznevij-zvit-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066601-smert-civilnoi-minus-dvi-kameri-ta-5200-porusen-tisi-tiznevij-zvit-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066601-smert-civilnoi-minus-dvi-kameri-ta-5200-porusen-tisi-tiznevij-zvit-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066357-kavkaz2020-rf-planue-perekinuti-do-kordonu-z-ukrainou-120-tisac-vijskovih-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066357-kavkaz2020-rf-planue-perekinuti-do-kordonu-z-ukrainou-120-tisac-vijskovih-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066357-kavkaz2020-rf-planue-perekinuti-do-kordonu-z-ukrainou-120-tisac-vijskovih-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066357-kavkaz2020-rf-planue-perekinuti-do-kordonu-z-ukrainou-120-tisac-vijskovih-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3066385-litva-skasuvala-samoizolaciu-pisla-povernenna-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3066385-litva-skasuvala-samoizolaciu-pisla-povernenna-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066269-u-cornomu-mori-startuvali-ukrainskoamerikanski-navcanna-sea-breeze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066269-u-cornomu-mori-startuvali-ukrainskoamerikanski-navcanna-sea-breeze.html


 

Президентка Швейцарії прибула до України 

До України з державним візитом прибула 

президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга.

 

УКРАЇНА 

 

Разумков відповів Кремлю на вимоги 

змінити Конституцію: Ми самі визначимося 

Вимагати змін до Конституції може 

український народ, Президент України або 

народні депутати, будь-яка інша держава цього 

не має права робити.

 

Експертиза ДНК показала, що загиблий на 

Донбасі медик - Микола Ільїн 

Результати експертизи ДНК показали, що 

загиблий на Донбасі медик - Микола Ільїн.

 

Разумков проти “переїзду” КСУ до Харкова 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

розраховує, що президентський законопроєкт 

№3711 про судоустрій та статус суддів, який 

може розблокувати судову реформу України, 

буде винесено на розгляд депутатів незабаром.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066613-prezidentka-svejcarii-pribula-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066613-prezidentka-svejcarii-pribula-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066274-razumkov-vidpoviv-kremlu-na-vimogi-zminiti-konstituciu-mi-sami-viznacimosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066274-razumkov-vidpoviv-kremlu-na-vimogi-zminiti-konstituciu-mi-sami-viznacimosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066411-ekspertiza-dnk-pokazala-so-zagiblij-na-donbasi-medik-mikola-ilin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3066411-ekspertiza-dnk-pokazala-so-zagiblij-na-donbasi-medik-mikola-ilin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066337-razumkov-proti-pereizdu-ksu-do-harkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066337-razumkov-proti-pereizdu-ksu-do-harkova.html


 

Монобільшості в Раді вже фактично немає - 

КВУ 

Парламентська фракція “Слуга народу” - 

монобільшість - від початку цього року 

погіршила показники підтримки рішень 

Верховної Ради.

 

Разумков сподівається, що закон про 

опозицію ухвалять наступної сесії 

Голова Верховної Ради України Дмитро 

Разумков сподівається, що закон про 

парламентську опозицію буде ухвалено уже 

наступної сесії.

 

ПРАВОПОРЯДОК

 

 

 

Новак має подвійне громадянство — 

Польщі й України 

У ексглави Укравтодору Славоміра Новака, 

який був затриманий у Польщі у межах 

спільного українсько-польського 

розслідування діяльності злочинної організації 

в сфері дорожнього господарства, за 

інформацією правоохоронців, подвійне 

громадянство — України і Польщі.

 

Адвокати Януковича звинуватили 

Порошенка і Яценюка у неправдивих 

свідченнях 

Адвокати експрезидента Віктора Януковича 

подали до Держбюро розслідувань заяву про 

дачу нібито неправдивих свідчень 

експрезидентом Петром Порошенком і 

експрем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066215-monobilsosti-v-radi-vze-fakticno-nemae-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066215-monobilsosti-v-radi-vze-fakticno-nemae-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066286-razumkov-spodivaetsa-so-zakon-pro-opoziciu-uhvalat-nastupnoi-sesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066286-razumkov-spodivaetsa-so-zakon-pro-opoziciu-uhvalat-nastupnoi-sesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066331-novak-mae-podvijne-gromadanstvo-polsi-j-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066331-novak-mae-podvijne-gromadanstvo-polsi-j-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066582-advokati-anukovica-zvinuvatili-porosenko-i-acenuka-u-nepravdivih-svidcen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066582-advokati-anukovica-zvinuvatili-porosenko-i-acenuka-u-nepravdivih-svidcen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066582-advokati-anukovica-zvinuvatili-porosenko-i-acenuka-u-nepravdivih-svidcen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066582-advokati-anukovica-zvinuvatili-porosenko-i-acenuka-u-nepravdivih-svidcen.html


 

Штепа потрапила у лікарню, суд перенесли 

на 18 серпня 

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс 

засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі 

Штепи, обвинуваченої у посяганні на 

територіальну цілісність і недоторканність 

України, наразі обвинувачена знаходиться у 

лікарні. 

 

 

 

 

 

Слідство щодо замовників убивства 

журналіста Шеремета триває - МВС 

Правоохоронці продовжують слідство щодо 

замовників і організаторів вбивства журналіста 

Павла Шеремета.

 

 

 

 

 

Справа Шеремета: Кузьменко хоче пройти 

поліграф, але з іншими експертами 

Підозрювана у справі про вбивство журналіста 

Павла Шеремета, лікар і волонтер Юлія 

Кузьменко заявила, що хоче пройти поліграф, 

але не з тими експертами, яких дають слідчі 

органи.

 

Дугарь не має беззаперечного алібі у справі 

Шеремета - МВС 

У МВС стверджують, що підозрювана у справі 

щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, 

медсестра одного з парашутно-десантних 

батальйонів Яна Дугарь не має беззаперечного 

алібі, яке підтверджує неможливість її 

співучасті у злочині.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066571-stepa-potrapila-u-likarnu-sud-perenesli-na-18-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066571-stepa-potrapila-u-likarnu-sud-perenesli-na-18-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066284-slidstvo-sodo-zamovnikiv-ubivstva-zurnalista-seremeta-trivae-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066284-slidstvo-sodo-zamovnikiv-ubivstva-zurnalista-seremeta-trivae-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066366-sprava-seremeta-kuzmenko-hoce-projti-poligraf-ale-z-insimi-ekspertami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066366-sprava-seremeta-kuzmenko-hoce-projti-poligraf-ale-z-insimi-ekspertami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066409-dugar-ne-mae-bezzaperecnogo-alibi-u-spravi-seremeta-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066409-dugar-ne-mae-bezzaperecnogo-alibi-u-spravi-seremeta-mvs.html


 

Ситник розповів про обшуки в Окружному 

адмінсуді 

Кримінальне провадження, за яким 17 липня в 

Окружному адміністративному суді міста 

Києва НАБУ проводило обшуки, вже передано 

в Національне антикорупційне бюро, бо раніше 

його детективи перебували лише у слідчій 

групі в цій справі.

 

 

Заступник мера Черкас сказав, кого вважає 

замовником свого “вбивства” 

Заступник голови Черкаської міської ради 

Юрій Ботнар, викрадення і вбивство якого 

минулого тижня інсценізували СБУ і ДБР, 

вважає, що справжнім замовником є не 

затриманий депутат міськради Максим 

Шадловський, а директор управлінської 

компанії "Нова якість" Андрій Бортник.

 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Андрій Овсієнко, голова Вищої ради 

правосуддя. ІНТЕРВ’Ю. 

Потрібно якомога швидше запустити механізм 

наповнення судів новими кадрами — 

Укрінформ.

 

«Плівки Вовка»: а які у Вовка шанси 

уникнути відповідальності? 

Шанси, щоб не уник, є. Але вони доволі 

туманні. Наприклад, багато чого залежатиме 

від того, який суд розглядатиме цю справу

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066346-sitnik-rozpoviv-pro-obsuki-v-okruznomu-adminsudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3066346-sitnik-rozpoviv-pro-obsuki-v-okruznomu-adminsudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066611-zastupnik-mera-cerkas-skazav-kogo-vvazae-zamovnikom-svogo-vbivstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066611-zastupnik-mera-cerkas-skazav-kogo-vvazae-zamovnikom-svogo-vbivstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066376-andrij-ovsienko-golova-visoi-radi-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066376-andrij-ovsienko-golova-visoi-radi-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066641-plivki-vovka-a-aki-u-vovka-sansi-uniknuti-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3066641-plivki-vovka-a-aki-u-vovka-sansi-uniknuti-vidpovidalnosti.html


ЕКОНОМІКА 

 

Україна за 5 років може стати регіональним 

фінансовим хабом - Шевченко 

Голова Національного банку Кирило 

Шевченко вважає, що за 5 років Україна може 

стати регіональним фінансовим хабом, куди 

будуть прагнути вкладати довгострокові кошти 

інвестори з усього світу.

 

ПриватБанк увійшов до десятки кращих 

банків Центральної та Східної Європи 

Український ПриватБанк у 2020 році увійшов 

до десятки кращих банків Центральної та 

Східної Європи.

 

Міненерго закриватиме шахти поетапно - 

Буславець 

Міністерство енергетики планує закривати 

шахти поетапно.

 

 

Україна наростила імпорт по всіх групах 

молочної продукції 

За січень-червень 2020 року було імпортовано 

молочної продукції на суму 137 млн дол. 

США, що в 2,6 рази більше ніж за аналогічний 

період минулого року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066562-ukraina-za-5-rokiv-moze-stati-regionalnim-finansovim-habom-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066562-ukraina-za-5-rokiv-moze-stati-regionalnim-finansovim-habom-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066497-privatbank-uvijsov-do-desatki-krasih-bankiv-centralnoi-ta-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066497-privatbank-uvijsov-do-desatki-krasih-bankiv-centralnoi-ta-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066448-minenergo-zakrivatime-sahti-poetapno-buslavec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066448-minenergo-zakrivatime-sahti-poetapno-buslavec.html
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Зернова корпорація України стала лідером 

серед українських експортерів борошна 

АТ "ДПЗКУ" стала лідером серед українських 

експортерів борошна у 2019/2020 МР, 

поставивши на зовнішні ринки 73,7 тис. тонн.

СУСПІЛЬСТВО 

 

За п’ять місяців року населення України 

скоротилося на понад 100 тисяч 

Упродовж січня‒травня 2020 р. чисельність 

населення України зменшилася на 116,7 тис. 

осіб.

 

 

На Київщині поліція за вихідні повернула 

додому десятьох зниклих дітей 

У Київській області за вихідні поліцейські 

повернули рідним десятьох зниклих дітей.

 

На пляжах Миколаєва рівень кишкової 

палички у воді перевищує норму до 480 

разів 

На пляжах міста Миколаєва рівень кишкової 

палички у воді перевищує норму від 5 до 480 

разів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066288-zernova-korporacia-ukraini-stala-liderom-sered-ukrainskih-eksporteriv-borosna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066288-zernova-korporacia-ukraini-stala-liderom-sered-ukrainskih-eksporteriv-borosna.html
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В СУР хочуть відзначити 30-річчя 

відновлення діяльності Українського 

православного вікаріату Румунії 

Голова Союзу українців Румунії (СУР) 

зустрівся днями з Державним секретарем з 

питань релігії Віктором Опаскі, під час якої, 

зокрема, було обговорено ситуацію з 

українськими парафіями в Румунії.

 

Київське "Динамо" звільнило головного 

тренера Михайличенка 

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) звільнив 

головного тренера Олексія Михайличенка та 

його асистентів Вадима Євтушенка, Сергія 

Федорова та Михайла Михайлова.

 

У Сваляві пошкодили меморіал на місці 

радянського концтабору для угорців 

На Закарпатті поліція перевіряє факт 

пошкодження меморіального плакату на 

Свалявщині на місці радянського 

концентраційного табору для угорців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3066570-v-sur-hocut-vidznaciti-30ricca-vidnovlenna-dialnosti-ukrainskogo-pravoslavnogo-vikariatu-rumunii.html
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