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ТОП 

 

Тероризму немає місця в Україні: 

Зеленський вітає звільнення заручників 

Президент Володимир Зеленський привітав 

усіх, хто весь день боровся за звільнення 

заручників у Луцьку. 

 

Стрілянина на похоронах у Чикаго: 14 осіб 

поранені 

Майже півтора десятка осіб отримали 

поранення внаслідок стрілянини під час 

похорону в чиказькому мікрорайоні Грешем. 
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Смертність від COVID-19 у Штатах 

перевищила тисячу осіб за добу 

Рівень смертності від коронавірусу в 

Сполучених Штатах у вівторок наблизився до 

"тисячного" піку за день, що повторює 

динаміку, яка спостерігалася в країні понад 

півтора місяця тому. 

 

Канада подякувала Франції за допомогу у 

розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ 

Міністри закордонних справ Канади та Франції 

Франсуа-Філіп Шампань та Жан-Ів Ле Дріан 

обговорили хід розслідування авіакатастрофи 

літака МАУ в Ірані. 

 

Палата представників США ухвалила 

законопроєкт із санкціями проти Nord 

Stream 2 

Нижня палата Конгресу США переважною 

більшістю голосів ухвалила законопроєкт 

щодо фінансування потреб оборони 

наступного року, який передбачає санкції 

проти російського "Північного потоку - 2", а 

також другої нитки "Турецького потоку". 

СВІТ 

 

Штати призначили $5 мільйонів 

винагороди за чиновника режиму Мадуро 

Державний департамент США призначив 

мільйонну винагороду за інформацію про 

голову Верховного трибуналу Венесуели, який 

за гроші впливає на судові процеси, сприяє 

масштабній корупції режиму Мадуро та 

заважає відновленню демократії. 
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США і Греція обговорили, як протистояти 

загрозам Росії в Південно-Східній Європі 

Міністри оборони США й Греції провели 

переговори щодо відповіді на спільні виклики 

безпеці на південному фланзі НАТО, в тому 

числі на загрози з боку Росії в Південно-

Східній Європі. 

 

Москва намагалася вплинути на 

референдум щодо незалежності Шотландії 

2014 року 

Звіт, підготований розвідкою для парламенту 

Британії, підтверджує, що Російська Федерація 

намагалася вплинути на результат голосування 

під час референдуму щодо незалежності 

Шотландії 2014 року. 

 

Іран погрожує завдати удару по США 

Іран помститься за напад американських 

безпілотників у січні, у результаті якого 

загинув Касем Сулеймані, командувач 

підрозділом гвардійських операцій за 

кордоном. 

 

Вірменія звинуватила Азербайджан в атаці 

на військовий об'єкт, в Баку все 

заперечують 

У Міноборони Вірменії заявили, що Збройні 

сили Азербайджану атакували бойову позицію 

"Анвах" на північному сході Вірменії та 

зазнали втрат. 
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Болгарський уряд уп’яте пережив 

голосування щодо вотуму недовіри 

Парламент Болгарії проголосував проти 

вотуму недовіри уряду на чолі з прем’єр-

міністром Бойко Борисовим на тлі 

антиурядових протестів, що тривають у країні. 

 

Парламент Молдови відхилив вотум 

недовіри уряду 

Парламент Молдови не зміг відправити у 

відставку уряд, очолюваний прем'єр-міністром 

Іоном Кіку, оскільки більшість депутатів 

проголосували проти вотуму недовіри 

Кабміну. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Шмигаль та Соммаруга відвідали форум 

"Трансформаційні тренди: інновація та 

цифровізація" 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та 

президент Швейцарської Конфедерації 

Симонетта Соммаруга, яка перебуває з візитом 

у Києві, взяли участь у форумі 

«Трансформаційні тренди: інновація та 

цифровізація». 

УКРАЇНА 

 

Президент розповів, як телефоном 

домовлявся із "луцьким терористом" 

Президент Володимир Зеленський розказав 

про комунікацію з терористом, який утримував 

13 заручників у Луцьку. 
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За фейкові мінування треба саджати за 

ґрати з конфіскацією майна — Геращенко 

Повідомлення про замінування 

інфраструктурних об'єктів не повинні бути 

безкарними, якщо вони виявляються фейками 

— за це треба саджати на 6 – 7 років за ґрати, а 

ще й конфіскувати майно. 

 

Спільник "луцького терориста" погодився 

співпрацювати зі слідством 

Житель Харкова, якого затримали за 

звинуваченням у співучасті в організації 

теракту в Луцьку, погодився співпрацювати зі 

слідством. 

 

У поліції розповіли, навіщо і на скільки 

посилили заходи безпеки у регіонах 

МВС запровадив режим безпеки в 9 областях 

України на період, необхідний для 

відпрацювання контактів луцького терориста 

Максима Кривоша і подальшого розслідування 

ситуації, яка мала місце в Луцьку 21 липня. 

 

Департамент у "справах Майдану" 

тимчасово очолив прокурор Донський 

Олексій Донський став новим в.о. керівника 

Департаменту у "справах Майдану". 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти зривали "тишу" біля семи 

населених пунктів, загинув боєць ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу дев'ять разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 липня. Пам’ятні дати 

Сьогодні шоста річниця від дня звільнення 

Севєродонецька від російської окупації. 

 

Мін’юст запускає єдиний держреєстр 

юридичних осіб та ФОПів — Малюська 

Міністерство юстиції запускає новий Єдиний 

державний реєстр юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

 

У “Борисполі” вже можна пред’являти 

паспорт у додатку "Дія" 

В аеропорту «Бориспіль» подорожуючі 

країною можуть пред’являти цифрові версії 

паспорта громадянина України або 

біометричний закордонний паспорт через 

додаток «Дія» замість звичайного. 
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Грузія продовжила заборону на міжнародні 

авіарейси до кінця серпня 

Грузія продовжила заборону на більшість 

міжнародних пасажирських авіарейсів до 31 

серпня. 

 

Епіфаній розповів, як ПЦУ цьогоріч 

відзначить день Хрещення Русі 

Митрополит Київський і всієї України 

Епіфаній розповів про те, якими заходами 

планується відзначити день Хрещення Русі. 

 

Тридцятиградусну спеку в Україні 

“розбавлять” дощі та грози 

В Україні у середу дощі та грози ймовірні 

лише у Карпатському регіоні та північно-

східних областях, температура вдень 24-29°. 

 

22 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Панкрата і Кирила; хто такий 

«воєвода», рахуємо снопи і чи може корона 

перетворитися на віслячі вуха. 
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