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ТОП 

 

США й Німеччина підтримають 

енергетичну трансформацію України 

Лідери Сполучених Штатів і Німеччини 

погодилися працювати разом для сприяння 

трансформації України в енергетичному 

секторі з метою посилення її 

енергоефективності та безпеки.

 

 

Меркель заявляє про гарантії газового 

транзиту через Україну 

Канцлер ФРН Ангела Меркель у черговий раз 

повторила обіцянку, що проєкт газопроводу 

«Північний потік 2» не стане заміною транзиту 
енергоносія територією України, інакше 

Німеччина буде «активно діяти». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281628-ssa-j-nimeccina-pidtrimaut-energeticnu-transformaciu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281628-ssa-j-nimeccina-pidtrimaut-energeticnu-transformaciu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281599-merkel-zaavlae-pro-garantii-gazovogo-tranzitu-cerez-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281599-merkel-zaavlae-pro-garantii-gazovogo-tranzitu-cerez-ukrainu.html


 

Україна в ОБСЄ: Путін опублікував статтю 

з фейковими наративами про Україну 

Місія України в ОБСЄ звернула увагу країн-
учасниць на концепцію суверенітету, яку 

висловив президент РФ Володимир Путін у 

своїй статті з фейковими наративами про 

Україну. 

 

 

У Німеччині 1,3 тисячі осіб після повені не 

виходять на зв'язок 

У районі Арвайлер на заході Німеччини після 

повені 1,3 тисячі осіб вважаються зниклими 

безвісти. 

 

 

Реєстрація на іспит з української для 

чиновників стартує 16 липня 

Реєстрація на іспит із володіння державною 

мовою стартує 16 липня

 

 

Версію про витік коронавірусу з лабораторії 

виключати зарано - ВООЗ 

Очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус 
заявив, що наразі передчасно виключати 

зв'язок походження пандемії COVID-19 та 

витоку коронавірусу з лабораторії у 

китайському місті Ухань. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281561-ukraina-v-obse-putin-opublikuvav-stattu-z-fejkovimi-narativami-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281561-ukraina-v-obse-putin-opublikuvav-stattu-z-fejkovimi-narativami-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281666-u-nimeccini-13-tisaci-osib-pisla-poveni-ne-vihodat-na-zvazok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281666-u-nimeccini-13-tisaci-osib-pisla-poveni-ne-vihodat-na-zvazok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281167-reestracia-na-ispit-z-ukrainskoi-dla-cinovnikiv-startue-16-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281167-reestracia-na-ispit-z-ukrainskoi-dla-cinovnikiv-startue-16-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281563-versiu-pro-vitik-koronavirusu-z-laboratorii-viklucati-zarano-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281563-versiu-pro-vitik-koronavirusu-z-laboratorii-viklucati-zarano-vooz.html


 

Кількість COVID-випадків у світі 

наближається до 190 мільйонів 

У світі станом на ранок 16 липня зафіксували 
189 738 910 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Байден і Меркель підписали 

Вашингтонську декларацію 

Лідери США й Німеччини підписали 
Вашингтонську декларацію, яка встановлює 

стратегічні пріоритети для взаємодії обох країн 

як у межах двосторонніх відносин, так і для 

спільної відповіді на глобальні виклики.

 

 

Російських військових змусили вчити 

статтю Путіна про Україну 

Статтю президента РФ Володимира Путіна про 

Україну включили до переліку обов'язкових 

для вивчення тем військово-політичної 

підготовки «через велику кількість відгуків у 

військовому середовищі».

 

 

ЄС готовий застосувати нові санкції проти 

Лукашенка – Боррель 

Європейський Союз рішуче засуджує нову 

хвилю репресій режиму Лукашенка проти 

правозахисників та громадських активістів 
Білорусі, вимагає негайного звільнення всіх 

політичних в’язнів, та готовий зважити на 

подальші санкції проти режиму.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281670-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-nablizaetsa-do-190-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281670-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-nablizaetsa-do-190-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281616-bajden-i-merkel-pidpisali-vasingtonsku-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281616-bajden-i-merkel-pidpisali-vasingtonsku-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281609-rosijskih-vijskovih-zmusili-vciti-stattu-putina-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281609-rosijskih-vijskovih-zmusili-vciti-stattu-putina-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281565-es-gotovij-zastosuvati-novi-sankcii-proti-lukasenka-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281565-es-gotovij-zastosuvati-novi-sankcii-proti-lukasenka-borrel.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

США й Німеччина продовжать взаємодіяти 

для підтримки України – Байден 

Американський президент Джо Байден заявив, 
що Сполучені Штати й Німеччина продовжать 

співпрацювати з метою підтримки України, її 

реформ, а також євроатлантичних прагнень 

українських громадян. 

 

ЄC вітає ухвалення Верховною Радою 

критично важливих законів для судової 

реформи 

Європейський Союз вітає ухвалення 
Верховною Радою України двох законів, які 

стосуються реформи у судовій сфері, зокрема 

щодо формування Вищої 

 

 

Зеленський підписав указ про миротворців 

для місії ООН у Конго 

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ про направлення національного персоналу 

для участі України в місії Організації 
Об’єднаних Націй зі стабілізації у 

Демократичній Республіці Конго. 

 

Окупанти назвали секретною інформацію 

про здоров'я кримського політв'язня 

Опозиційний російський політик і головний 

редактор газети «За права людини» Лев 
Пономарьов звернувся до Ростовського 

управління ФСВП з вимогою надати 

інформацію про здоров'я Сервета Газієва, що 

переніс мікроінсульт у СІЗО.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281593-ssa-j-nimeccina-prodovzat-vzaemodiati-dla-pidtrimki-ukraini-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281593-ssa-j-nimeccina-prodovzat-vzaemodiati-dla-pidtrimki-ukraini-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281632-ec-vitae-uhvalenna-verhovnou-radou-kriticno-vazlivih-zakoniv-dla-sudovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281632-ec-vitae-uhvalenna-verhovnou-radou-kriticno-vazlivih-zakoniv-dla-sudovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281632-ec-vitae-uhvalenna-verhovnou-radou-kriticno-vazlivih-zakoniv-dla-sudovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281632-ec-vitae-uhvalenna-verhovnou-radou-kriticno-vazlivih-zakoniv-dla-sudovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281557-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-mirotvorciv-dla-misii-oon-u-kongo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281557-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-mirotvorciv-dla-misii-oon-u-kongo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3281664-okupanti-nazvali-sekretnou-informaciu-pro-zdorova-krimskogo-politvazna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3281664-okupanti-nazvali-sekretnou-informaciu-pro-zdorova-krimskogo-politvazna.html


УКРАЇНА 

 

Рада перейменувала три села 

Верховна Рада ухвалила три постанови про 

перейменування населених пунктів України. 

 

 

Рада заслухає Шмигаля та розгляне 

призначення Монастирського міністром 

внутрішніх справ 

Народні депутати на пленарному засіданні 
Верховної Ради у п’ятницю, 16 липня, під час 

години запитань до уряду заслухають доповідь 

Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля щодо 

діяльності Кабінету Міністрів упродовж 

першої половини 2021 року. 

 

До запровадження ринку землі змінити 

власника паю можна було лише з його 

смертю – міністр 

До 1 липня в Україні зміна власника 
земельного паю була можлива лише в разі його 

смерті. 

 

На рахунки Укрзалізниці вже надійшли 

$300 мільйонів від розміщення облігацій 

Гроші від липневого розміщення єврооблігацій 

уже надійшли на рахунки АТ "Укрзалізниця".   

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281584-rada-perejmenuvala-tri-sela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281584-rada-perejmenuvala-tri-sela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281674-rada-zasluhae-smigala-ta-rozglane-priznacenna-monastirskogo-ministrom-vnutrisnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281674-rada-zasluhae-smigala-ta-rozglane-priznacenna-monastirskogo-ministrom-vnutrisnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281674-rada-zasluhae-smigala-ta-rozglane-priznacenna-monastirskogo-ministrom-vnutrisnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281674-rada-zasluhae-smigala-ta-rozglane-priznacenna-monastirskogo-ministrom-vnutrisnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281620-do-zaprovadzenna-rinku-zemli-zminiti-vlasnika-pau-mozna-bulo-lise-z-jogo-smertu-ministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281620-do-zaprovadzenna-rinku-zemli-zminiti-vlasnika-pau-mozna-bulo-lise-z-jogo-smertu-ministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281620-do-zaprovadzenna-rinku-zemli-zminiti-vlasnika-pau-mozna-bulo-lise-z-jogo-smertu-ministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281620-do-zaprovadzenna-rinku-zemli-zminiti-vlasnika-pau-mozna-bulo-lise-z-jogo-smertu-ministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281648-na-rahunki-ukrzaliznici-vze-nadijsli-300-miljoniv-vid-rozmisenna-obligacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281648-na-rahunki-ukrzaliznici-vze-nadijsli-300-miljoniv-vid-rozmisenna-obligacij.html


 

Нацрада перевірить телеканали «Максі-ТВ» 

і «НАШ» 

Національна рада з питань телебачення та 
радіомовлення призначила ТОВ «НАШ 365» 

(логотип «НАШ») і ТОВ «Наша Прага» 

(логотип «Максі-ТВ») позапланові безвиїзні 

перевірки.

  

 

Необхідно легалізувати канабіс, щоб 

пацієнти не ходили на чорний ринок - 

правозахисник 

Легалізація медичного канабісу в Україні 

потрібна, адже у державі від 2 до 2,5 млн осіб 

на рік потребують знеболювальних широкого 

спектру застосування, які недоступні.

 

 

Мінцифри розробило Концепцію 

забезпечення прав дітей у кіберпросторі 

Міністерство цифрової трансформації 

розробило Концепцію забезпечення прав дітей 

у кіберпросторі та план заходів з її реалізації.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на п'ятницю, 16 

липня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 1 копійку - до 27,2905 грн за долар.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281658-nacrada-perevirit-telekanali-maksitv-i-nas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281658-nacrada-perevirit-telekanali-maksitv-i-nas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281652-neobhidno-legalizuvati-kanabis-sob-pacienti-ne-hodili-na-cornij-rinok-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281652-neobhidno-legalizuvati-kanabis-sob-pacienti-ne-hodili-na-cornij-rinok-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281652-neobhidno-legalizuvati-kanabis-sob-pacienti-ne-hodili-na-cornij-rinok-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281652-neobhidno-legalizuvati-kanabis-sob-pacienti-ne-hodili-na-cornij-rinok-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281597-mincifri-rozrobilo-koncepciu-zabezpecenna-prav-ditej-u-kiberprostori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281597-mincifri-rozrobilo-koncepciu-zabezpecenna-prav-ditej-u-kiberprostori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281672-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281672-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html


 

В Україні – 737 нових випадків 

коронавірусу 

За добу 15 липня в Україні зафіксували 737 
нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, 

медпрацівників – 16). 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби вісім разів зривали 

«тишу» у зоні ООС 

Протягом минулої доби, 15 липня, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил російські 

окупаційні війська 8 разів порушували режиму 

припинення вогню.

 

 

Російські окупанти обстріляли селище Нью-

Йорк: пошкоджені будинки ФОТО 

Російські окупанти в четвер, 15 липня, 

обстріляли селище міського типу Нью-Йорк 

Донецької області.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

16 липня: народний календар і астровісник 

Святих мучеників Мокія і Марка; дізнаємось, 
що віщує поява Стожарів і для чого цього дня 

спостерігали за комарами

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281676-v-ukraini-737-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281676-v-ukraini-737-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3281668-okupanti-minuloi-dobi-visim-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3281668-okupanti-minuloi-dobi-visim-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3281581-rosijski-okupanti-obstrilali-smt-nujork-poskodzeni-budinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3281581-rosijski-okupanti-obstrilali-smt-nujork-poskodzeni-budinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3281571-16-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3281571-16-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Інтернет-сервіси хочуть зобов’язати 

дублювати фільми українською 
ЗАКОНОПРОЄКТ  

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, 
яким передбачається зобов’язати дублювати 

українською фільми, запропоновані надавачем 

послуг 

 

Мін’юст назвав екзотичні імена, які 

цьогоріч давали дітям 

Міністерство юстиції назвало найпопулярніші 

та рідковживані імена новонароджених, яким 
надавали перевагу батьки в першому півріччі 

2021 року. 

 

Астрономи помітили активність на 

найбільшій з виявлених комет 

Астрономи за допомогою телескопа 

обсерваторії Лас Камбрес (LCO) помітили 

активність на кометі C/2014 UN271 

Бернардінеллі-Бернштейн.

 

 

Суд виніс рішення щодо буферної зони 

заповідника «Асканія Нова» 

На Херсонщині суд встановив обмеження при 

користуванні земельними ділянками, які 

входять до буферної зони заповідника 

«Асканія Нова».

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3281551-internetservisi-hocut-zobovazati-dubluvati-filmi-ukrainskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3281551-internetservisi-hocut-zobovazati-dubluvati-filmi-ukrainskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3281551-internetservisi-hocut-zobovazati-dubluvati-filmi-ukrainskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3281551-internetservisi-hocut-zobovazati-dubluvati-filmi-ukrainskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281650-minust-nazvav-ekzoticni-imena-aki-cogoric-davali-ditam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281650-minust-nazvav-ekzoticni-imena-aki-cogoric-davali-ditam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3281662-astronomi-pomitili-aktivnist-na-najbilsij-z-viavlenih-komet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3281662-astronomi-pomitili-aktivnist-na-najbilsij-z-viavlenih-komet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281660-sud-vinis-risenna-sodo-bufernoi-zoni-zapovidnika-askania-nova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281660-sud-vinis-risenna-sodo-bufernoi-zoni-zapovidnika-askania-nova.html


 

У Вінниці з 1 серпня проїзд у 

муніципальному транспорті подорожчає 

удвічі 

У Вінниці з 1 серпня проїзд у муніципальному 

авто- та електротранспорті подорожчає з 4 до 8 

грн.

 

 

16 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 31 рік тому, Верховною Радою 

УРСР було прийнято Декларацію про 

державний суверенітет України.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281605-u-vinnici-z-1-serpna-proizd-u-municipalnomu-transporti-podorozcae-udvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281605-u-vinnici-z-1-serpna-proizd-u-municipalnomu-transporti-podorozcae-udvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281605-u-vinnici-z-1-serpna-proizd-u-municipalnomu-transporti-podorozcae-udvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281605-u-vinnici-z-1-serpna-proizd-u-municipalnomu-transporti-podorozcae-udvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281062-16-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281062-16-lipna-pamatni-dati.html

