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ТОП 

 

Батумський саміт: Євроінтеграція не має 

альтернативи для України, Грузії та 

Молдови ДЕКЛАРАЦІЯ 

Вступ до Європейського Союзу є спільною 

метою для України, Грузії та Молдови, яка не 

має альтернативи. 

 

 

5 фактів проти газових фейків: як Кремль 

викривив інформаційне поле України 

Дезінформація – сильна російська зброя, а 
газова тема – одне з ключових полів 

гібридного бою

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283253-batumskij-samit-evrointegracia-ne-mae-alternativi-dla-ukraini-gruzii-ta-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283253-batumskij-samit-evrointegracia-ne-mae-alternativi-dla-ukraini-gruzii-ta-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283253-batumskij-samit-evrointegracia-ne-mae-alternativi-dla-ukraini-gruzii-ta-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283253-batumskij-samit-evrointegracia-ne-mae-alternativi-dla-ukraini-gruzii-ta-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283086-5-faktiv-proti-gazovih-fejkiv-ak-kreml-vikriviv-informacijne-pole-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3283086-5-faktiv-proti-gazovih-fejkiv-ak-kreml-vikriviv-informacijne-pole-ukraini.html


 

У Грузії звільнили засуджених українських 

яхтсменів 

Влада Грузії звільнила двох українських 
яхтсменів, засуджених за незаконне 

перетинання державного кордону.

 

 

Наскільки актуальний Закон України «Про 

основи національного спротиву»? БЛОГ 

Війна значно ближче, ніж здається, і 

торкається вона кожного з нас

 

 

Ляшко розповів, коли до регіонів 

доставлять вакцину Moderna 

На цьому тижні до регіонів доставлять 

половину партії вакцини Spikevax виробництва 

американської компанії Moderna, а також 
майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, 

Comirnaty та AstraZeneca. 

 

Негода у Києві: через підтоплення закрили 

дві станції метро, дороги перетворились на 

річки ФОТО, ВІДЕО 

Київ вдень у понеділок накрила сильна злива, 

внаслідок якої станції метро «Берестейська» 
і «Академмістечко» зачинені на вхід та вихід 

через потрапляння води в касові зали станції.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3282842-u-gruzii-zvilnili-zasudzenih-ukrainskih-ahtsmeniv-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3282842-u-gruzii-zvilnili-zasudzenih-ukrainskih-ahtsmeniv-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3282852-naskilki-aktualnij-zakon-ukraini-pro-osnovi-nacionalnogo-sprotivu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3282852-naskilki-aktualnij-zakon-ukraini-pro-osnovi-nacionalnogo-sprotivu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3282972-lasko-rozpoviv-koli-do-regioniv-dostavlat-vakcinu-moderna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3282972-lasko-rozpoviv-koli-do-regioniv-dostavlat-vakcinu-moderna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3282995-negoda-u-kievi-cerez-pidtoplenna-zakrili-stanciu-metro-dorogi-peretvorilis-na-ricki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3282995-negoda-u-kievi-cerez-pidtoplenna-zakrili-stanciu-metro-dorogi-peretvorilis-na-ricki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3282995-negoda-u-kievi-cerez-pidtoplenna-zakrili-stanciu-metro-dorogi-peretvorilis-na-ricki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3282995-negoda-u-kievi-cerez-pidtoplenna-zakrili-stanciu-metro-dorogi-peretvorilis-na-ricki.html


 

Український футболіст помер у лікарні 

після ДТП на Прикарпатті ФОТО 

На Прикарпатті у лікарні після ДТП помер 31-
річний футболіст клубу «Прикарпаття-

Тепловик» Ігор Цимбалістий. Він був одним із 

пасажирів легковика, водій якого загинув на 

місці.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський запропонував Мішелю 

розглянути у Єврораді перспективу 

«Асоційованого тріо» 

Президент Володимир Зеленський вважає, що 

першим кроком на шляху до членства України, 
Грузії та Молдови в Європейському Союзі має 

стати визнання європейської перспективи 

трьох держав відповідно до статті 49 Договору 

про ЄС.

 

 

Шарль Мішель: ЄС залишиться надійним 

партнером для «Асоційованого тріо» 

Євросоюз був і залишатиметься надійним 

партнером для країн Асоційованого тріо - 
України, Грузії й Молдови, як і для всіх країн-

членів Східного партнерства, та надаватиме їм 

підтримку у здійсненні реформ та подальшому 

зближенні з Європейським Союзом. 

 

Зеленський у Грузії ознайомився з 

безпековою ситуацією на межі з окупованою 

Абхазією 

Президент Володимир Зеленський у Грузії 

ознайомився з безпековою ситуацією на межі з 
окупованою Абхазією й пройшовся Інгурським 

мостом, який наразі є єдиним пунктом 

пропуску в цьому регіоні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283243-ukrainskij-futbolist-pomer-u-likarni-pisla-dtp-na-prikarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3283243-ukrainskij-futbolist-pomer-u-likarni-pisla-dtp-na-prikarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283271-zelenskij-zaproponuvav-miselu-rozglanuti-u-evroradi-perspektivu-asocijovanogo-trio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283271-zelenskij-zaproponuvav-miselu-rozglanuti-u-evroradi-perspektivu-asocijovanogo-trio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283271-zelenskij-zaproponuvav-miselu-rozglanuti-u-evroradi-perspektivu-asocijovanogo-trio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283271-zelenskij-zaproponuvav-miselu-rozglanuti-u-evroradi-perspektivu-asocijovanogo-trio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283320-sarl-misel-es-zalisitsa-nadijnim-partnerom-dla-asocijovanogo-trio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283320-sarl-misel-es-zalisitsa-nadijnim-partnerom-dla-asocijovanogo-trio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283067-zelenskij-u-gruzii-oznajomivsa-z-bezpekovou-situacieu-na-mezi-z-okupovanou-abhazieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283067-zelenskij-u-gruzii-oznajomivsa-z-bezpekovou-situacieu-na-mezi-z-okupovanou-abhazieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283067-zelenskij-u-gruzii-oznajomivsa-z-bezpekovou-situacieu-na-mezi-z-okupovanou-abhazieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283067-zelenskij-u-gruzii-oznajomivsa-z-bezpekovou-situacieu-na-mezi-z-okupovanou-abhazieu.html


 

Держдеп США привітав ухвалення 

Україною «судових» законів 

Сполучені Штати Америки вітають ухвалення 
Верховною Радою України законів у рамках 

судової реформи та сподіваються, що вони 

забезпечать краще майбутнє для всіх українців. 

 

У МЗС прокоментували слова Арестовича 

про «розворот України на Схід» 

Україна не має намірів переглядати свій 

геополітичний вектор щодо членства в ЄС і 
НАТО, але водночас розвиватиме відносини з 

країнами Азії, Африки, Латинської Америки, 

виходячи з національних інтересів.

 

 

Тристороння група збереться у середу: що 

розглянуть 

Тристороння контактна група у середу, 21 

липня, на засіданні в режимі відеоконференції 

розгляне питання щодо порушень режиму 
припинення вогню з боку збройних формувань 

Російської Федерації. 

 

Фінського дипломата призначили новим 

спецпредставником голови ОБСЄ в Україні 

Новим спеціальним представником голови 
ОБСЄ в Україні став фінський дипломат Мікко 

Кіннунен.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3282908-derzdep-ssa-privitav-uhvalenna-ukrainou-sudovih-zakoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3282908-derzdep-ssa-privitav-uhvalenna-ukrainou-sudovih-zakoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283162-u-mzs-prokomentuvali-slova-arestovica-pro-rozvorot-ukraini-na-shid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283162-u-mzs-prokomentuvali-slova-arestovica-pro-rozvorot-ukraini-na-shid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3282992-tristoronna-grupa-zberetsa-u-seredu-so-rozglanut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3282992-tristoronna-grupa-zberetsa-u-seredu-so-rozglanut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283202-finskogo-diplomata-priznacili-novim-specpredstavnikom-golovi-obse-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283202-finskogo-diplomata-priznacili-novim-specpredstavnikom-golovi-obse-v-ukraini.html


 

В Україні розслідують 10 справ за фактами 

знищення окупантами екології Криму 

Прокуратура Автономної Республіки Крим та 
м.Севастополя розслідує 10 кримінальних 

проваджень за фактами 20 кримінальних 

правопорушень, зафіксованих на окупованому 

півострові.

 

КОРОНАВІРУС 

 

За неділю в Україні зробили понад 37 тисяч 

COVID-щеплень 

За минулу добу, 18 липня, в Україні 

вакцинували проти COVID-19 37 173 людини.

 

 

В аеропортах України і на кордоні можуть 

розгорнути пункти для COVID-вакцинації 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає за 

необхідне створити пункти щеплень проти 

COVID-19 на прикордонних пунктах пропуску, 

де кожен охочий зможе вакцинуватися.

УКРАЇНА 

 

До законопроєкту про олігархів подали вже 

понад тисячу поправок 

Народні депутати подали понад тисячу 
поправок до другого читання законопроєкту 

№5599 “Про запобігання загрозам 

національній безпеці, … 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3283322-v-ukraini-rozsliduut-10-sprav-za-faktami-znisenna-okupantami-ekologii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3283322-v-ukraini-rozsliduut-10-sprav-za-faktami-znisenna-okupantami-ekologii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3282821-za-nedilu-v-ukraini-zrobili-ponad-37-tisac-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3282821-za-nedilu-v-ukraini-zrobili-ponad-37-tisac-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283281-v-aeroportah-ukraini-i-na-kordoni-mozut-rozgornuti-punkti-dla-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283281-v-aeroportah-ukraini-i-na-kordoni-mozut-rozgornuti-punkti-dla-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283053-do-zakonoproektu-pro-oligarhiv-podali-vze-ponad-tisacu-popravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283053-do-zakonoproektu-pro-oligarhiv-podali-vze-ponad-tisacu-popravok.html


 

Кубраков заявив про завершення продажу 

свого бізнесу 

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков 

завершив продаж свого бізнесу. 

 

 

«Голос» на з’їзді обговорить питання довіри 

до голови партії 

Партія “Голос” на з’їзді 29 липня обговорить 

питання довіри до голови партії. 

 

 

Разумков скликає позачергове засідання 

Ради на 20 липня 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав розпорядження про скликання 

позачергового пленарного засідання 

парламенту у вівторок, 20 липня.

 

Рада має намір 20 липня розблокувати 

закони для судової реформи - Корнієнко 

Верховна Рада проведе позачергове засідання у 

вівторок, 20 липня, для розблокування законів 

необхідних для судової реформи.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283035-kubrakov-zaaviv-pro-zaversenna-prodazu-svogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283035-kubrakov-zaaviv-pro-zaversenna-prodazu-svogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283107-golos-na-zizdi-obgovorit-pitanna-doviri-do-golovi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283107-golos-na-zizdi-obgovorit-pitanna-doviri-do-golovi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283249-razumkov-sklikae-pozacergove-zasidanna-radi-na-20-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283249-razumkov-sklikae-pozacergove-zasidanna-radi-na-20-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283002-rada-mae-namir-20-lipna-rozblokuvati-zakoni-dla-sudovoi-reformi-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3283002-rada-mae-namir-20-lipna-rozblokuvati-zakoni-dla-sudovoi-reformi-kornienko.html


ЕКОНОМІКА 

 

У Нацбанку призначили начальника 

управління роботи з проблемними активами 

На посаду начальника управління роботи з 
проблемними активами Національного банку 

України з 19 липня цього року призначений 

Олег Далеко. 

 

 

Компанія «Лагуна-Рені» позивається до 

Кабміну за нафтовий термінал 

ТОВ «Лагуна-Рені» звернулося до Окружного 
адміністративного суду міста Києва з позовом 

про скасування розпорядження уряду про 

віднесення раніше

 

 

У 2024 році мінімальна зарплата зросте до 7 

665 гривень – Мінфін 

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки 

передбачає підвищення мінімальної заробітної 

плати до 7 665 грн з 1 січня 2024 року. 

 

 

Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету 

«Маяки України» 

Національний банк з 22 липня вводить в обіг 

пам'ятну монету "Маяки України" номіналом у 

5 гривень та тиражем 35 тис. штук.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3282886-u-nacbanku-priznacili-nacalnika-upravlinna-roboti-z-problemnimi-aktivami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3282886-u-nacbanku-priznacili-nacalnika-upravlinna-roboti-z-problemnimi-aktivami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283277-kompania-lagunareni-pozivaetsa-do-kabminu-za-naftovij-terminal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283277-kompania-lagunareni-pozivaetsa-do-kabminu-za-naftovij-terminal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3282917-minimalnu-zarplatu-nastupnogo-roku-planuut-zbilsiti-do-7700-griven-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3282917-minimalnu-zarplatu-nastupnogo-roku-planuut-zbilsiti-do-7700-griven-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283145-nacbank-vvodit-v-obig-pamatnu-monetu-maaki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283145-nacbank-vvodit-v-obig-pamatnu-monetu-maaki-ukraini.html


 

Центренерго заявляє про нестачу коштів 

для підготовки до опалювального сезону 

ПАТ "Центренерго" заявляє про нестачу 
коштів для підготовки до опалювального 

сезону 2021-2022 років. 

 

 

В Україні з'явилася сонячна електростанція 

без «зеленого» тарифу 

В Україні запустили сонячну електростанцію 

(СЕС), яка не використовує "зелений" тариф.

 

 

На складах ТЕС зменшуються запаси 

вугілля - Укренерго 

Починаючи з 24 червня, запаси вугілля на 

складах українських теплових електростанцій 

скоротилися на 24%. Станом на 19 липня 

вугілля накопичено 1,047 млн тонн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Політв'язень у РФ Дудка написав листа з 

колонії 

Український політв'язень у Росії Володимир 

Дудка повідомив у листі з колонії, що в них 

знову запроваджений карантин, тому 

заборонені тривалі побачення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283172-centrenergo-zaavlae-pro-nestacu-kostiv-dla-pidgotovki-do-opaluvalnogo-sezonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283172-centrenergo-zaavlae-pro-nestacu-kostiv-dla-pidgotovki-do-opaluvalnogo-sezonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283212-v-ukraini-zavilasa-sonacna-elektrostancia-bez-zelenogo-tarifu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283212-v-ukraini-zavilasa-sonacna-elektrostancia-bez-zelenogo-tarifu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283304-na-skladah-tes-zmensuutsa-zapasi-vugilla-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283304-na-skladah-tes-zmensuutsa-zapasi-vugilla-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283072-politvazen-u-rf-dudka-napisav-lista-z-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3283072-politvazen-u-rf-dudka-napisav-lista-z-kolonii.html


 

Для українців, іноземців та осіб без 

громадянства пропонують ввести рівні 

умови оплати праці ЗАКОНОПРОЄКТ 

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній 

Раді законопроєкт «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо застосування 

праці іноземців та осіб без громадянства в 

Україні».

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

ДБР порушило справу через рішення 

Верховного Суду щодо Тупицького 

Державне бюро розслідувань за заявою 
громадської організації порушило кримінальну 

справу через винесення Касаційним 

адмінсудом у складі 

 

За напад на прикордонників затримали двох 

працівників СБУ ФОТО, ВІДЕО 

Працівники ДБР затримали двох 

співробітників Служби безпеки України, які 
здійснили напад та забрали зброю у 

прикордонного наряду в Сумській області.

 

 

Обвинувачений у вбивстві кікбоксера 

Лащенка уперше за чотири роки дав 

свідчення в суді 

У Малиновському райсуді Одеси уперше за 

чотири роки дав свідчення уродженець 
Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов, 

якому слідство 
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СБУ викрила нападників на заступника 

голови АРМА ФОТ О, ВІДЕО  

Служба безпеки України встановила і викрила 
осіб, відповідальних за замовне нанесення 

тяжких тілесних ушкоджень заступнику голови 

Агентства з розшуку та менеджменту активів 

(АРМА) Володимиру Павленку.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Українська мова вигідна Україні! Це 

настільки очевидно, що навіть смішно це 

доводити» АНАЛІТИКА 

За два роки відбулися значні зміни – 

української мови стало помітно більше у 

публічному просторі, і цей «поїзд», 

переконують експерти, уже не зупинити

 

 

Сьома річниця трагедії МН17: в очікуванні 

справедливості 

У Гаазі під стінами Палацу правосуддя 

закликали РФ визнати свою вину

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Холодні супи: рецепти від шеф-кухарів та 

народних кулінарів ІНФОГРАФІКА 

Їмо свіже й корисне з селерою, креветками, 

цукровою пудрою і лимонним перцем
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Освітній омбудсмен заявляє, що вимагати 

шкільну форму — незаконно 

Будь-яка вимога щодо обов’язкової шкільної 
форми є незаконною, заявляє освітній 

омбудсмен Сергій Горбачов.

 

 

У музеї Довженка на Чернігівщині створили 

«готель» для комах ФОТО 

У Сосницькому літературно-меморіальному 

музеї Олександра Довженка (Чернігівська 

область) створили "готель" для корисних для 

саду комах.

 

 

Що забороняє новий закон про жорстоке 

поводження з тваринами ІНФОГ РАФІКА  

Кому не можна утримувати тварин, хто має 
здійснювати контроль, що має забезпечити 

хазяїн, що заборонено в сільському 

господарстві, які передбачені штрафи 

 

 

У Києві відмовили претендентці на посаду, 

бо розмовляла українською 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова закликала київське ТОВ 
«Колумб Трейд» поновити права претендентки 

на вакантну посаду, якій відмовили, бо 

розмовляла українською.   
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Посвідчення учасника бойових дій у жовтні 

інтегрують в «Дію» 

У жовтні цього року Міністерство у справах 
ветеранів інтегрує посвідчення учасника 

бойових дій в «Дію». 

 

Проблеми з інтернетом і брак уваги 

вчителів: батьки оцінили «дистанційку» 
ОПИТУВАННЯ  

Сорок п'ять відсотків батьків оцінюють якість 

середньої освіти як "посередню", майже такий 

же відсоток - 44% - як “низку” і “дуже низьку”. 

 

 

МКІП оголосило кастинг на фестиваль 

Малюй.ua 

Міністерство культури та інформаційної 

політики оголошує кастинг на міжнародний 

художній фестиваль Малюй.ua.

 

 

Українські тенісистки продемонстрували 

олімпійську форму 

Тенісистки збірної України приміряли 
екіпіровку української збірної до Олімпіади в 

Токіо.
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Тисячі пінгвінів зібралися біля української 

полярної станції ФОТО 

Українські полярники в липні зафіксували 
великі скупчення пінгвінів біля антарктичної 

станції "Академік Вернадський".
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