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ТОП 

 

Денис Монастирський - новий глава МВС 
ІНФОГРАФІКА 

Що відомо про освіту, кар'єру, обіцянки, 

справи, майно, репутацію 

 

Меркель у Вашингтоні: Nord Stream 2 

залишився без рішень АНАЛІТИКА 

Відсутність резолюцій від Берліна й 

Вашингтона по Північному потоку-2 залишає 

Києву невелике поле для маневрів

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281977-denis-monastirskij-novij-glava-mzs.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281754-merkel-u-vasingtoni-nord-stream-2-zalisivsa-bez-risen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281754-merkel-u-vasingtoni-nord-stream-2-zalisivsa-bez-risen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281754-merkel-u-vasingtoni-nord-stream-2-zalisivsa-bez-risen.html


 

У Зеленського прокоментували переговори 

Байдена і Меркель 

Президент Володимир Зеленський розраховує, 

що Сполучені Штати Америки та Німеччина 

залишаться вірними своїм зобов'язанням та 

принципам щодо захисту прав і гідності людей 

та протистояння несправедливості. 

 

У Сенаті США запевняють у збереженні 

двопартійної підтримки України 

Агресія РФ проти України, оборонна допомога 

США, а також загрози Nord Stream 2 для 

Європи стали головними темами віртуальної 

зустрічі співголови Українського кокусу в 

Сенаті США Діка Дурбіна й експрем’єр-

міністра України Арсенія Яценюка. 

 

Рада ухвалила закон про національний 

спротив і збільшила чисельність ЗСУ 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в 

цілому президентський законопроєкт №5557 

"Про основи національного спротиву". 

 

Держбюджет за І півріччя отримав «плюс» 

35 мільярдів до плану – Прем’єр 

Державний бюджет України за перше півріччя 

2021 року отримав 583 млрд грн, що на 35 

млрд грн більше за план і на 63 млрд грн 

перевищує показники першої половини 

минулого року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3282196-u-zelenskogo-prokomentuvali-peregovori-bajdena-i-merkel.html
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На несправному судні в Аденській затоці 

застрягли десять українців 

Десять українців з екіпажу несправного 

грецького судна Thorn1 застрягли в Аденській 

затоці, один моряк загинув. Українські 

дипломати тримають ситуацію на особливому 

контролі, повідомив Укрінформу речник МЗС 

Олег Ніколенко.

 

 

Україна посилить обмеження для п’яти 

країн, де вирує штам Delta - Данілов 

З огляду на поширення у світі нових штамів 

COVID-19 "Дельта" та "Лямбда" за 

дорученням РНБО Кабінет Міністрів 

ставитиме жорсткіші обмеження щодо 

перетину кордону з 5 країнами. 

 

Третина українців уже має імунітет від 

COVID-19 - Данілов 

За попередніми результатами серологічного 

дослідження 33% українців мають імунітет до 

COVID-19. З урахуванням вакцинованих ця 

цифра може скласти 38-40%.

 

Пилова буря із Сахари може зачепити 

частину України – кліматолог ЕКСКЛЮЗИВ 

Пилова буря, яка насувається на Європу із 

Сахари, може зачепити лише частину західних 

та північних областей України.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281883-na-nespravnomu-sudni-v-adenskij-zatoci-zastragli-desat-ukrainciv.html
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

США закликали Росію виконувати Мінські 

угоди, які вона підписала 

Росія відмовляється від своїх зобов’язань як 

підписанта Мінських домовленостей, 

перекладаючи натомість провину за 

перешкоджання мирним переговорам на 

Україну. 

 

 

Кляйне заявляє про необхідність реформи 

оборонної галузі в Україні на шляху до 

НАТО 

Кожна країна обирає свій шлях реформування 

оборонного сектора відповідно до стандартів 

НАТО, але євроатлантичних принципів 

прозорості, чесної  

 

Україна готується укласти оборонну угоду зі 

США — Верещук 

Україна та США можуть укласти оборонну 

угоду, що стане сигналом про зміцнення 

співпраці між країнами та гарантує Україні 

безпеку. 

 

 

Україна передала ОБСЄ докази обстрілу 

окупантами селища Нью-Йорк на 

Донеччині 

Російські окупаційні війська обстріляли 

населений пункт Нью-Йорк із застосуванням 

забороненої ствольної артилерії 122 мм та 

мінометів калібру 120 мм. Внаслідок обстрілів 

пошкоджені будинки мирних мешканців. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3282036-ssa-zaklikali-rosiu-vikonuvati-minski-ugodi-aki-vona-pidpisala.html
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Євросоюз вказав на важливість відкриття 

баз Місії ОБСЄ біля кордону з Росією 

Європейський Союз повністю підтримує плани 

СММ ОБСЄ щодо відкриття додаткових 

передових патрульних баз в ОРДЛО ближче до 

неконтрольованої урядом України ділянки 

кордону з Росією. 

 

 

Кількість учасників високого рівня на 

саміті Кримської платформи зростає щодня 

- Джапарова 

Україна щодня отримує від міжнародних 

партнерів підтвердження високого рівня 

представництва на саміті Кримської 

платформи. 

 

 

Візит Зеленського до США: на Банковій 

обіцяють скоро розкрити дату і програму 

Дата і порядок денний візиту Президента 

Володимира Зеленського до Сполучених 

Штатів Америки наразі перебувають на 

фінальному етапі узгодження й можуть бути 

оприлюднені найближчими днями.

 

 

Дуда приїде на саміт Кримської платформи 

та 30-річчя Незалежності – МЗС 

Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь 

в інавгураційному саміті Кримської платформи 

та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності 

України.
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КОРОНАВІРУС 

 

В Україні новий рекорд COVID-щеплень: за 

добу вакцинували понад 117 тисяч 

В Україні за добу 15 липня 2021 року 

вакциновано від коронавірусу 117 376 людей.

 

 

У столичному центрі вакцинації почали 

щепити вакциною Pfizer людей віком 60+ 

У Києві, в центрі масової вакцинації в МВЦ, 

розпочали проводити щеплення вакциною 

Comirnaty/Pfizer-BioNTech осіб від 60 років. 

Для щеплення цією вакциною потрібно 

записатися через медичну інформаційну 

систему HELSI.ME. 

 

 

Вакцинація колективів: МОЗ закликає 

подавати заявки на CoronaVac для 

прискорення процесу 

Щоб прискорити вакцинацію колективів від 

COVID-19, Міністерство охорони здоров’я 

пропонує компаніям подавати заявки на 

щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac 

Biotech, оскільки навантаження на мобільні 

бригади, які працюють з цим препаратом, 

менше. 

 

Український COVID-сертифікат погодилися 

визнати кілька країн – Шмигаль 

Український сертифікат про вакцинацію вже 

погодилися визнати кілька країн.
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Після COVID-вакцинації можна мочити 

місце щеплення – МОЗ ІНФОГРАФІКА 

Перед проведенням щеплення від COVID-19 не 

потрібно проходити обстеження чи здавати 

аналізи, також немає обмежень для тренувань, 

фізичних навантажень, подорожей літаком. 

 

До кінця липня Україна очікує понад 8 

мільйонів доз вакцин 

Україна очікує, що протягом липня надійдуть 2 

млн доз COVID-вакцини Moderna.

 

 

Під час Atlas Weekend за підтримки 

Київстар зробили майже 1800 щеплень від 

COVID-19 

Під час фестивалю Atlas Weekend на території 

Національного комплексу «Експоцентр 

України» за підтримки національного 

оператора «Київстар» було обладнано 

мобільний пункт вакцинації, щеплення 

отримали майже 1800 осіб.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський увів Монастирського до складу 

РНБО 

Президент Володимир Зеленський увів 

міністра внутрішніх справ Дениса 

Монастирського до персонального складу Ради 

національної безпеки і оборони та вивів звідти 

Арсена Авакова. 
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Зустріч «слуг народу» з Зеленським та 

урядом перенесли на наступний політичний 

сезон 

Зустріч народних депутатів із фракції "Слуга 

народу" у Верховній Раді з Офісом Президента 

та Кабінетом Міністрів перенесли з суботи, 17 

липня, на наступний політичний сезон. 

 

 

Суперечку в «Голосі» про звільнення 

Железняка розсудить регламентний комітет 

– Разумков 

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, 

депутатської етики та організації роботи 

Верховної Ради дасть свій висновок щодо 

правомірності рішення частини членів фракції 

"Голос" про звільнення Ярослава Железняка з 

посади голови фракції. 

 

 

Розвідка, безпілотна авіація та артилерія: у 

ЗСУ розповіли, що впливає на хід війни 
ВІДЕО 

Керівництво Збройних сил України за час 

війни зробило аналіз та низку висновків, які 

допомагають змінювати стратегію та тактику 

військового керівництва. 

 

У декларації треба буде вказувати про 

громадянство інших країн - Данілов 

Особи, які згідно із законом щодо запобігання 

корупції надають щорічну декларацію, 

обов’язково вказуватимуть інформацію 

стосовно наявності громадянства інших країн 

чи посвідки на проживання.
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ЕКОНОМІКА 

 

Україна отримає від МВФ $2,7 мільярда 

незалежно від кредитної програми - 

Милованов 

Від Міжнародного валютного фонду Україна 

отримає $2,7 млрд в межах нової ініціативи 

Фонду щодо додаткової емісії спеціальних 

прав запозичення, водночас тривають 

переговори про нові транші МВФ за 

традиційною кредитною програмою. 

 

 

Держава зменшує присутність в 

банківському секторі: глава НБУ розповів 

про «плюси» 

Зменшення частки держави у банківському 

секторі допоможе українській банківській 

системі стати більш незалежною.

 

 

Нацбанк анулював ліцензії кредитній спілці 

Національний банк анулював дві ліцензії 

кредитній спілці "Шанс-Плюс" на підставі її 

власної заяви.

 

 

Укртранснафта спростовує заяву російської 

митниці про контрабанду 

АТ "Укртранснафта" заявляє, що 80 тис. тонн 

нафти, про начебто незаконне переміщення 

якої до України заявила Федеральна митна 

служба Росії, напрявлялися транзитом до 

Білорусі за контрактом з BNK (UK) Limited 

(Великобританія).
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У Житомирі планують збудувати патронний 

завод - американці інвестують $100 

мільйонів 

Американська компанія інвестує понад 100 

млн дол. США у будівництво патронного 

заводу в Житомирі.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

«Суд» у Криму зобов'язав пояснити відмову 

у видачі тіла убитого Рахімова 

Суд окупаційної влади в Криму вирішив, що 

слідство у «справі Рахімова», убитого 

російськими силовиками під час обшуку в 

Сімферополі, зобов'язано надати документи, 

що виправдовують відмову від видачі його тіла 

родичам. 

 

МЗС вимагає від Росії негайно звільнити 

Єсипенка та інших українських громадян 

Міністерство закордонних справ України 

висловило рішучий протест у зв‘язку із 

незаконним судовим процесом в тимчасово 

окупованому Криму проти громадянина 

України Владислава Єсипенка, журналіста-

фрілансера Радіо Свобода. 

 

Денісова: Обвинувальний акт Єсипенку – 

приклад залякування незалежних 

журналістів у Криму 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова заявила, що обвинувальний 

акт заарештованому фрілансеру Радіо Свобода 

(проєкт Крим.Реаліі) Владиславу Єсипенку є 

прикладом залякування незалежних 

журналістів в окупованому Криму.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Тупицькому в Офісі генпрокурора вручили 

нову підозру 

Олександру Тупицькому в Офісі генпрокурора 

вручити повідомлення про підозру у новому 

кримінальному провадженні, яке стосується 

обвинувачення у 

 

Суд призначив дату розгляду апеляції на 

запобіжний захід Медведчуку 

Київський апеляційний суд 20 липня розгляне 

апеляцію на обрання запобіжного заходу у 

вигляді цілодобового домашнього арешту 

нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, якого 

звинувачують у держзраді.  

 

Сім років після збиття МН17: Венедіктова 

розповіла про розслідування 

Попри розгляд справи у суді, розслідування 

збиття літака рейсу МН17 продовжується. 

 

На півночі Польщі у ДТП загинув українець 

У четвер пізно ввечері на дорозі національного 

значення №20 між населеними пунктами 

Егертово-Жуково Поморського воєводства на 

півночі Польщі у ДТП потрапив 34-річний 

громадянин України, який загинув на місці. 
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Східний вояж Лаврова у підсвітці 

"української статті" Путіна 

Переговорні майданчики, геополітичні понти і 

загроза прямої агресії

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Відставка Авакова, герб-велетень й асани 

над виноградниками ФОТО ТИЖНЯ 

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

камер фотокореспондентів Укрінформу. 

 

ІТ, стартапи та хмарні технології: Україна 

підписала документ з Amazon 

У Лондоні віцепрем'єр-міністр цифрової 

трансформації Михайло Федоров та директор з 

цифрових трансформацій у державному 

секторі Amazon Web Services Ліам Максвелл 

підписали документ, який прискорить 

цифрову 

 

 

Рейси SkyUp з Харкова затримуються на 7 

годин через літак з Греції 

Несвоєчасне прибуття до Харкова з Греції 

літака авіакомпанії SkyUp Airlines викликало 

затримку відправлення інших рейсів цієї 

авіакомпанії. 
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На Вінниччині стартує відкритий чемпіонат 

України з велоспорту 

На Вінниччині в п'ятницю розпочався 

відкритий чемпіонат України з велоспорту.

 

 

Української буде більше: набули чинності 

норми мовного закону у сфері культури 

З 16 липня 2021 року набирають чинності 

частини друга-шоста, восьма статті 23 Закону 

«Про забезпечення функціонування 

української мови як державної», якою 

унормовано застосування державної мови у 

сфері культури. 

 

 

У Новограді-Волинському попрощалися з 

журналістом Укрінформу Андрієм 

Лавренюком 

У Новограді-Волинському попрощалися з 

журналістом-міжнародником, власкором 

Укрінформу в Франції Андрієм Лавренюком, 

який помер у Страсбурзі 10 липня, на 45-му 

році життя. Його поховали поруч із могилою 

батька.

 

 

На Прикарпатті створюють муляжі птахів, 

щоб стимулювати червонокнижних крячків 

до гніздування 

На думку вчених, чисельність популяції крячок 

у долині Дністра катастрофічно знижується 

через брак місця для гніздування.
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