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ТОП 

 

ЄС планує запровадити ввізне мито на 

товари з високим вмістом СО2 

Євросоюз прагне мінімізувати ризики, що 

пов’язані із імпортом продукції третіх країн, 

які не мають фіскальних стимулів для 

скорочення викидів двоокису вуглецю та 
постачають на ринок ЄС товари, які вироблені 

за високого ступеню емісії СО2. 

 

Режим Лукашенка заробляє на «міграційній 

атаці» на Литву – LRT РОЗСЛІДУВАННЯ  

Нинішня білоруська влада не тільки веде 
«гібридну війну» проти Литви і ЄС за 

допомогою організації нелегальної міграції в 

сусідню країну, але також і заробляє на цій 

схемі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280885-es-planue-zaprovaditi-vvizne-mito-na-tovari-z-visokim-vmistom-so2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280885-es-planue-zaprovaditi-vvizne-mito-na-tovari-z-visokim-vmistom-so2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280921-rezim-lukasenka-zaroblae-na-migracijnij-ataci-na-litvu-lrt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280921-rezim-lukasenka-zaroblae-na-migracijnij-ataci-na-litvu-lrt.html


 

У населених пунктах замінять знаки 

обмеження швидкості на «50» км/год 

Кабінет Міністрів ухвалив постанову “Про 
внесення змін до правил дорожнього руху”, яка 

передбачає заміну знаків обмеження швидкості 

у населених пунктах

 

 

Тупицького викликали в Офіс 

генпрокурора, щоб вручити підозру – 

адвокат 

Адвокат колишнього глави КСУ Олександра 

Тупицького заявив, що генпрокурор Ірина 
Венедіктова підписала йому повістку в Офісі 

генпрокурора з метою вручити повідомлення 

про підозру в кримінальному провадженні. 

 

 

На Сицилії прокинувся вулкан Етна ВІДЕО 

На острові Сицилія в Італії у середу знову 

сталося виверження вулкану Етна.  

 

У світі кількість випадків COVID-19 

перевищила 189,1 мільйона 

У світі станом на ранок 15 липня зафіксовано 

понад 189,1 млн випадків зараження 
коронавірусом, зокрема понад 4 млн 

летальних.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3280909-u-naselenih-punktah-zaminat-znaki-obmezenna-svidkosti-na-50-kmgod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3280909-u-naselenih-punktah-zaminat-znaki-obmezenna-svidkosti-na-50-kmgod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280899-tupickogo-viklikala-v-ofis-genprokurora-sob-vruciti-pidozru-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280899-tupickogo-viklikala-v-ofis-genprokurora-sob-vruciti-pidozru-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280899-tupickogo-viklikala-v-ofis-genprokurora-sob-vruciti-pidozru-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280899-tupickogo-viklikala-v-ofis-genprokurora-sob-vruciti-pidozru-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280867-na-sicilii-prokinuvsa-vulkan-etna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280867-na-sicilii-prokinuvsa-vulkan-etna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280945-u-sviti-kilkist-vipadkiv-covid19-perevisila-1891-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280945-u-sviti-kilkist-vipadkiv-covid19-perevisila-1891-miljona.html


СВІТ 

 

США відреагували на облави й репресії в 

Білорусі 

Офіційний Вашингтон засудив останні рейди 
білоруських силовиків проти неурядових 

організацій та активістів, а також наголосив на 

необхідності для режиму припинити репресії й 

звільнити всіх політичних в’язнів. 

 

 

Рух Талібан захопив прикордонний пункт 

на кордоні Афганістану з Пакистаном 

Представники Талібану підняли свій прапор 

над ключовим прикордонним пунктом між 
Афганістаном та Пакистаном та стверджують, 

що він наразі перебуває під їхнім контролем. 

 

 

У Парижі спалахнули протести проти 

запровадження COVID-сертифікатів 

У столиці Франції Парижі спалахнули 

протести, спричинені планом влади 

запровадити у закладах харчування та 
громадському транспорті COVID-сертифікати. 

Поліція застосувала проти протестувальників 

сльозогінний газ. 

 

На Штати насуваються потужні торнадо 

Територія середнього заходу та північного 

сходу США, де мешкає близько 90 мільйонів 

американців, починаючи з середи, зазнає 

руйнівних вітрів силою торнадо, потужного 

граду, злив та повеней.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280913-ssa-vidreaguvali-na-oblavi-j-represii-v-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280913-ssa-vidreaguvali-na-oblavi-j-represii-v-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280875-ruh-taliban-zahopiv-prikordonnij-punkt-na-kordoni-afganistanu-z-pakistanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280875-ruh-taliban-zahopiv-prikordonnij-punkt-na-kordoni-afganistanu-z-pakistanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280857-u-parizi-spalahnuli-protesti-proti-zaprovadzenna-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280857-u-parizi-spalahnuli-protesti-proti-zaprovadzenna-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280897-na-stati-nasuvautsa-potuzni-tornado.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280897-na-stati-nasuvautsa-potuzni-tornado.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Яценюк у Вашингтоні: Nord Stream 2 є 

проєктом проти України, ЄС, США і всього 

енергоринку 

Російський проєкт Nord Stream 2 є «поганою 

угодою» та реальною загрозою не тільки для 

ЄС і України, з чим погоджуються в Білому 

домі, але також для 

 

Росія використовує гуманітарну політику як 

зброю — експерт 

Для Росії гуманітарна політика є складовою 

військової доктрини і вона використовує її як 

зброю проти свої опонентів.

 

 

Уряд Саксонії планує відкрити 

представництво в Україні 

Представник уряду Саксонії (ФРН) Олівер 

Шенк повідомив про плани відкрити 

представництво в Україні.

 

УКРАЇНА 

 

Спікер Ради - про ліквідацію ОАСК: За 

мною затримки не буде 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 
готовий винести на голосування до зали 

парламенту президентський законопроєкт про 

ліквідацію Окружного  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280861-acenuk-u-vasingtoni-nord-stream-2-e-proektom-proti-ukraini-es-ssa-i-vsogo-energorinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280861-acenuk-u-vasingtoni-nord-stream-2-e-proektom-proti-ukraini-es-ssa-i-vsogo-energorinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280861-acenuk-u-vasingtoni-nord-stream-2-e-proektom-proti-ukraini-es-ssa-i-vsogo-energorinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280861-acenuk-u-vasingtoni-nord-stream-2-e-proektom-proti-ukraini-es-ssa-i-vsogo-energorinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280895-rosia-vikoristovue-gumanitarnu-politiku-ak-zbrou-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280895-rosia-vikoristovue-gumanitarnu-politiku-ak-zbrou-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280891-v-uradi-saksonii-povidomiv-pro-plani-vidkriti-predstavnictvo-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280891-v-uradi-saksonii-povidomiv-pro-plani-vidkriti-predstavnictvo-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280869-spiker-radi-pro-likvidaciu-oask-za-mnou-zatrimki-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280869-spiker-radi-pro-likvidaciu-oask-za-mnou-zatrimki-ne-bude.html


 

Зміни до держбюджету: комітет Ради 

відхилив останню «мовну» поправку – 

депутат 

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на 

засіданні у середу, 14 липня, відхилив останню 

«мовну» поправку до законопроєкту № 5551-2 

про внесення 

 

Разумков розповів, що треба робити для 

розв'язання проблеми «поправкового 

спаму» 

Розв'язання проблеми «поправкового спаму» 
потребує внесення змін до Конституції, однак 

це зробити буде практично неможливо.  

 

Український ринок щорічно потребуватиме 

11 мільярдів кубів газу - Перелома 

Щорічно український ринок потребуватиме 11 

млрд куб. м газу, яку можна буде забезпечити 

за рахунок імпортованого ресурсу.

 

 

Уряд виділив кошти для створення 

електронних ветеранських сервісів 

Кабінет Міністрів перерозподілив кошти 

державного бюджету для створення Єдиного 

державного реєстру ветеранів війни та 

Електронного кабінету ветеранів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280859-zmini-do-derzbudzetu-komitet-radi-vidhiliv-ostannu-movnu-popravku-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280859-zmini-do-derzbudzetu-komitet-radi-vidhiliv-ostannu-movnu-popravku-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280859-zmini-do-derzbudzetu-komitet-radi-vidhiliv-ostannu-movnu-popravku-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280859-zmini-do-derzbudzetu-komitet-radi-vidhiliv-ostannu-movnu-popravku-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280855-razumkov-rozpoviv-so-treba-dla-rozvazanna-problemi-popravkovogo-spamu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280855-razumkov-rozpoviv-so-treba-dla-rozvazanna-problemi-popravkovogo-spamu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280855-razumkov-rozpoviv-so-treba-dla-rozvazanna-problemi-popravkovogo-spamu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280855-razumkov-rozpoviv-so-treba-dla-rozvazanna-problemi-popravkovogo-spamu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280843-ukrainskij-rinok-soricno-potrebuvatime-11-milardiv-kubiv-gazu-pereloma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280843-ukrainskij-rinok-soricno-potrebuvatime-11-milardiv-kubiv-gazu-pereloma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3280937-urad-vidiliv-kosti-dla-stvorenna-elektronnih-veteranskih-servisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3280937-urad-vidiliv-kosti-dla-stvorenna-elektronnih-veteranskih-servisiv.html


 

Суд повернув державі землі водного фонду 

Білозерського лиману площею 1639 га 

У Києві апеляційний суд повернув у державну 
власність землі водного фонду Білозерського 

лиману загальною площею 1639 га. 

 

На Харківщині через порушення при 

транспортуванні зіпсувалися понад 9 тисяч 

вакцин Pfizer 

У Харківській області через порушення при 
транспортуванні зіпсувалися понад 9 тисяч 

вакцин Pfizer. 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на четвер, 15 
липня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 2 копійки - до 27,3047 грн за долар.

 

 

В Україні зафіксували 623 нові випадки 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

За добу 14 липня в Україні зафіксували 623 

нові випадки коронавірусної хвороби COVID-

19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 12).

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3280902-sud-povernuv-derzavi-zemli-vodnogo-fondu-bilozerskogo-limanu-ploseu-1639-ga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3280902-sud-povernuv-derzavi-zemli-vodnogo-fondu-bilozerskogo-limanu-ploseu-1639-ga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3280935-na-harkivsini-cerez-porusenna-pri-transportuvanni-zipsuvalisa-ponad-9-tisac-vakcin-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3280935-na-harkivsini-cerez-porusenna-pri-transportuvanni-zipsuvalisa-ponad-9-tisac-vakcin-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3280935-na-harkivsini-cerez-porusenna-pri-transportuvanni-zipsuvalisa-ponad-9-tisac-vakcin-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3280935-na-harkivsini-cerez-porusenna-pri-transportuvanni-zipsuvalisa-ponad-9-tisac-vakcin-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280951-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3280951-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3280953-v-ukraini-zafiksuvali-623-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3280953-v-ukraini-zafiksuvali-623-novi-vipadki-koronavirusu.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби 13 разів зривали 

«тишу» у зоні ООС, поранені два українські 

бійці 

Протягом минулої доби, 14 липня, в районі 

проведення операції Об'єднаних сил, збройні 

формування Російської Федерації 13 разів 

порушили режим припинення вогню.

 

 

ОБСЄ за добу зафіксувала майже пів тисячі 

порушень «тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала 13 липня 395 
порушень режиму припинення вогню у 

Донецькій області та 99 таких порушень на 

Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 липня: народний календар і астровісник 

Свято Берегині; дізнаємось, для чого заведено 
саджати березу біля будинку і як проводять 

любовні привороти за допомогою березової 

гілочки 

 

 

У селі на Чернігівщині відомий режисер 

створив мистецьку резиденцію 

У селі Жовідь Сновської громади 
Чернігівщини, де відомий режисер Іван 

Сауткін створив мистецьку резиденцію, 

вперше покажуть професійну театральну 

виставу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3280947-okupanti-minuloi-dobi-13-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-poraneni-dva-ukrainski-bijci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3280947-okupanti-minuloi-dobi-13-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-poraneni-dva-ukrainski-bijci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3280947-okupanti-minuloi-dobi-13-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-poraneni-dva-ukrainski-bijci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3280947-okupanti-minuloi-dobi-13-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-poraneni-dva-ukrainski-bijci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3280917-obse-za-dobu-zafiksuvala-majze-piv-tisaci-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3280917-obse-za-dobu-zafiksuvala-majze-piv-tisaci-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3280766-15-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3280766-15-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3280915-u-seli-na-cernigivsini-vidomij-reziser-stvoriv-mistecku-rezidenciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3280915-u-seli-na-cernigivsini-vidomij-reziser-stvoriv-mistecku-rezidenciu.html


 

У Бельгії штрафуватимуть пасажирів без 

COVID-документів 

У Бельгії, з огляду на швидке поширення 
коронавірусу протягом кількох минулих 

тижнів, запроваджуються більш жорсткі 

правила контролю за 

 

Олімпійські ігри у Токіо пройдуть без 

рукостискань та обіймів 

Олімпійські ігри у столиці Японії Токіо 

відбудуться цьогоріч без традиційних 
рукостискань та обіймів під час церемонії 

нагородження.

 

 

Укрзалізниця збудувала колію в зону 

відчуження ЧАЕС 

Укрзалізниця завершила реконструкцію колії 

між станціями Вільча та Янів, що з’єднує зону 
відчуження Чорнобильської атомної 

електростанції з основною залізничною 

мережею. 

 

У Держстаті назвали овочі «борщового 

набору», які за рік здешевшали 

З травня 2020 року по травень 2021 року серед 

овочів "борщового набору" подешевшали лише 

картопля та цибуля: на 21,7% та у 2,1 раза, 

відповідно.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280941-u-belgii-strafuvatimut-pasaziriv-bez-naleznih-coviddokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280941-u-belgii-strafuvatimut-pasaziriv-bez-naleznih-coviddokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3280849-olimpijski-igri-u-tokio-projdut-bez-rukostiskan-ta-obijmiv.html
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Microsoft офіційно представила Windows 365 

Корпорація Microsoft офіційно представила 

нову версію своєї операційної системи - 

Windows 365. 

 

 

Moderna планує створити мРНК-вакцини 

проти грипу, ВІЛ та Zika 

Американська фармацевтична компанія 

Moderna має намір використати мРНК 
технологію, на якій основується розроблена 

вакцина проти COVID-19, для створення 

вакцин проти інших вірусів, у тому числі ВІЛ.

 

 

Телескоп NASA знайшов дві молоді 

планетні системи 

Науковці за допомогою телескопа TESS 

виявили чотири планети, що обертаються 

навколо двох молодих зірок.

 

 

15 липня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День українських миротворців.
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