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СВІТ 

 

 

Військові і опозиція в Судані домовилися 

створити перехідний уряд 

Керівні генерали Судану і лідери протестних 

акцій досягли угоди про створення в країні 

перехідного уряду.

 

 

Влада КНДР звільнила затриманого 

студента з Австралії 

Затриманого минулого тижня в Північній 

Кореї 29-річного австралійця Алека Сіглі 

звільнено з-під варти.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734059-vijskovi-i-opozicia-v-sudani-domovilisa-stvoriti-perehidnij-urad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734059-vijskovi-i-opozicia-v-sudani-domovilisa-stvoriti-perehidnij-urad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734057-vlada-kndr-zvilnila-zatrimanogo-studenta-z-avstralii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734057-vlada-kndr-zvilnila-zatrimanogo-studenta-z-avstralii.html


 

Косово заборонило в’їзд на свою територію 

сербським чиновникам 

Влада Косово вирішила заборонити доступ на 

свою територію сербським чиновникам через 

їхню інформаційну діяльність, спрямовану 

проти самостійності республіки.

 

 

Росія відправила у Сирію великий 

десантний корабель «Орськ» 

Російський великий десантний корабель 

«Орськ» пройшов протоки Босфор і 

Дарданелли і увійшов в Середземне море.

 

 

Папа Римський і Путін обговорили Україну 

Папа Римський Франциск та президент Росії 

Володимир Путін обговорили ситуацію в 

Україні. 

 

ООН заявляє, що за час операцій сил 

безпеки у Венесуелі були вбиті близько 7 

тисяч осіб 

В Організації Об’єднаних Націй 4 липня 

заявили, що під час операцій із гарантування 

безпеки у Венесуелі були вбито близько 7 

тисяч людей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734045-kosovo-zaboronilo-vizd-na-svou-teritoriu-serbskim-cinovnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734045-kosovo-zaboronilo-vizd-na-svou-teritoriu-serbskim-cinovnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734016-rosia-vidpravila-u-siriu-velikij-desantnij-korabel-orsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734016-rosia-vidpravila-u-siriu-velikij-desantnij-korabel-orsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2733977-papa-rimskij-i-putin-obgovorili-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2733977-papa-rimskij-i-putin-obgovorili-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734007-oon-zaavlae-so-za-cas-operacij-sil-bezpeki-u-venesueli-buli-vbiti-blizko-7-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734007-oon-zaavlae-so-za-cas-operacij-sil-bezpeki-u-venesueli-buli-vbiti-blizko-7-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734007-oon-zaavlae-so-za-cas-operacij-sil-bezpeki-u-venesueli-buli-vbiti-blizko-7-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734007-oon-zaavlae-so-za-cas-operacij-sil-bezpeki-u-venesueli-buli-vbiti-blizko-7-tisac-osib.html


 

У Нью-Йорку День незалежності США 

відсвяткували грандіозним салютом 

Ввечері у четвер, 4 липня, у Нью-Йорку 

запустили традиційний салют Macy’s на 

відзначення 243 річниці незалежності США.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

 

Експорт до Канади збільшився у півтора 

раза 

Україна за І квартал 2019 року експортувала до 

Канади товарів та послуг на 41,9 млн доларів, 

що на 48,8% більше, ніж за січень-березень 

2018 року.

 

 

Посол підбив підсумки візиту Зеленського 

до Канади 

За результатами візиту Президента України 

Володимира Зеленського до Канади вдалося 

досягти низки конкретних домовленостей.

 

 

Постпред України в ОБСЄ нагадав Сайдіку 

про важливий пункт у Мінському протоколі 

Під час переговорів в рамках Тристоронньої 

контактної групи (ТКГ) важливо зосередити 

особливу увагу на імплементації пункту 4 

Мінського протоколу, який передбачає 

забезпечення постійного моніторингу на 

російсько-українському державному кордоні та 

верифікації з боку ОБСЄ зі створенням зони 

безпеки в прикордонних районах України та 

РФ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734053-u-nujorku-den-nezaleznosti-ssa-vidsvatkuvali-grandioznim-salutom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2734053-u-nujorku-den-nezaleznosti-ssa-vidsvatkuvali-grandioznim-salutom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2734029-eksport-do-kanadi-zbilsivsa-u-pivtora-raza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2734029-eksport-do-kanadi-zbilsivsa-u-pivtora-raza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2733975-posol-pidbiv-pidsumki-vizitu-zelenskogo-do-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2733975-posol-pidbiv-pidsumki-vizitu-zelenskogo-do-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2733987-postpred-ukraini-v-obse-nagadav-sajdiku-pro-vazlivij-punkt-u-minskomu-protokoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2733987-postpred-ukraini-v-obse-nagadav-sajdiku-pro-vazlivij-punkt-u-minskomu-protokoli.html


 

Росія нарощує кількість військ біля 

українського кордону — штаб ООС 

Росія нарощує угруповання військ, які 

розміщуються вздовж українсько-російського 

кордону.

 

 

У Росії збирають підписи за звільнення з 

СІЗО тяжкохворого активіста Бекірова 

Російські активісти звернулися до міністра 

охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової з 

проханням надати необхідну медичну 

допомогу кримськотатарському активісту 

Едему Бекірову, який перебуває в СІЗО 

Сімферополя.

 

 

Балух вважає обмін єдиним шансом вийти 

живим із колонії РФ 

Український активіст Володимир Балух, який 

раніше оголосив голодування вважає, що обмін 

- це єдиний шанс вийти живим з російської 

колонії.

 

УКРАЇНА 

 

 

В Україні розсекретять державне оборонне 

замовлення - Аваков 

У наступному фіскальному році кількість 

засекречених позицій у державному 

оборонному замовленні буде суттєво 

скорочено.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2733981-rosia-narosue-kilkist-vijsk-bila-ukrainskogo-kordonu-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2733981-rosia-narosue-kilkist-vijsk-bila-ukrainskogo-kordonu-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2733983-u-rosii-zbiraut-pidpisi-za-zvilnenna-z-sizo-tazkohvorogo-aktivista-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2733983-u-rosii-zbiraut-pidpisi-za-zvilnenna-z-sizo-tazkohvorogo-aktivista-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2733973-baluh-vvazae-obmin-edinim-sansom-vijti-zivim-iz-kolonii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2733973-baluh-vvazae-obmin-edinim-sansom-vijti-zivim-iz-kolonii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2734031-v-ukraini-rozsekretat-derzavne-oboronne-zamovlenna-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2734031-v-ukraini-rozsekretat-derzavne-oboronne-zamovlenna-avakov.html


 

На Банковій скасували зустріч зі 

спостережною місією ПАРЄ 

У передвиборчої делегації Парламентської 

асамблеї Ради Європи, яка напередодні 

достроково припинила свою роботу в Україні, 

була запланована зустріч з президентом 

України Володимиром Зеленським, проте її так 

і не відбулося.

 

 

У разі потреби повернення на позиції у 

Станиці буде дуже складним – генерал 

Ціна повернення на позиції, які українська 

армія займала до розмежування в Станиці 

Луганській, буде дуже високою

 

 

 

Рішення суду про пережеребкування партій 

може зірвати вибори - Разумков 

За словами голови партії "Слуга народу" 

Дмитра Разумкова, рішення суду про 

пережеребкуваня парій для визначення їхніх 

номерів у бюлетені може зірвати 

парламентські вибори, заплановані на 21 

липня.

 

 

У Житомирі склали присягу поліцейські з 

10 областей 

У Житомирі в День Національної поліції 

України склали присягу понад 80 поліцейських 

із 10 областей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2733999-na-bankovij-skasuvali-zustric-zi-spostereznou-misieu-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2733999-na-bankovij-skasuvali-zustric-zi-spostereznou-misieu-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2734011-u-razi-potrebi-povernenna-na-pozicii-u-stanici-bude-duze-skladnim-general.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2734011-u-razi-potrebi-povernenna-na-pozicii-u-stanici-bude-duze-skladnim-general.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734027-risenna-sudu-pro-perezerebkuvanna-partij-moze-zirvati-vibori-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2734027-risenna-sudu-pro-perezerebkuvanna-partij-moze-zirvati-vibori-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2734003-u-zitomiri-sklali-prisagu-policejski-z-10-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2734003-u-zitomiri-sklali-prisagu-policejski-z-10-oblastej.html


 

Окупанти блокують відкриття КПВВ у 

Золотому, хоча там є уся інфраструктура — 

штаб ООС 

Окупанти на Донбасі категорично 

відмовляється відкрити контрольний пункт 

в'їзду-виїзду у населеному пункті Золоте, хоча 

там є уся необхідна інфраструктура.

 

 

Запорізькі аграрії намолотили перший 

мільйон тонн зерна 

Запорізькі аграрії намолотили понад 1 млн 

тонн зерна нового врожаю.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

 

5 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Албана; з чого українці виготовляли 

подушки для покійників і кому випаде побути 

золотою рибкою  

 

 

МОН проведе конкурс підручників для 3 та 

7 класів 

МОН проведе конкурсний відбір підручників 

для 3 та 7 класів.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2734035-okupanti-blokuut-vidkriti-kpvv-u-zolotomu-hoca-tam-e-usa-infrastruktura-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2734035-okupanti-blokuut-vidkriti-kpvv-u-zolotomu-hoca-tam-e-usa-infrastruktura-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2734035-okupanti-blokuut-vidkriti-kpvv-u-zolotomu-hoca-tam-e-usa-infrastruktura-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2734035-okupanti-blokuut-vidkriti-kpvv-u-zolotomu-hoca-tam-e-usa-infrastruktura-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2734033-zaporizki-agrarii-namolotili-persij-miljon-tonn-zerna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2734033-zaporizki-agrarii-namolotili-persij-miljon-tonn-zerna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2733833-5-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2733833-5-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2734039-mon-provede-konkurs-pidrucnikiv-dla-3-ta-7-klasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2734039-mon-provede-konkurs-pidrucnikiv-dla-3-ta-7-klasiv.html
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