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ТОП 
 

 

Зеленський з Туском понад півкілометра 

пройшли вглиб зони розведення у Станиці 

Президент України Володимир Зеленський та 

президент Європейської ради Дональд Туск 

побували у районі ООС на ділянці розведення 

сил у Станиці Луганській.

 

 

Сьогодні у Києві пройде саміт Україна-ЄС 

У понеділок у Києві відбудеться саміт Україна 

- Європейський Союз.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2735370-zelenskij-z-tuskom-pobuvali-v-rajoni-rozvedenna-sil-u-stanici-luganskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2735370-zelenskij-z-tuskom-pobuvali-v-rajoni-rozvedenna-sil-u-stanici-luganskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735468-sogodni-u-kievi-projde-samit-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735468-sogodni-u-kievi-projde-samit-ukrainaes.html


 

Ціна газу для населення восени не 

зростатиме – Гройсман 

Володимир Гройсман не бачить об'єктивних 

підстав для підвищення ціни газу для 

населення.

 

 

Гройсман закликає NewsOne відмовитись 

від телемосту з пропагандистами з "Россия 

24" 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 

закликає журналістів та керівників каналу 

NewsOne відмовитись від проведення 

телемосту з російським пропагандистським 

каналом "Россия 24".

 

 

 

Помпео пригрозив Ірану новими санкціями 

та поглибленням ізоляції 

Держсекретар США попередив Тегеран про 

нові санкції, якщо іранська влада не припинить 

збагачувати уран та не повернеться до норм 

його збереження, встановлених ядерною 

угодою.

 

 

ПА ОБСЄ в резолюції звинуватила Росію в 

окупації частини Грузії  

Комітет з політичних питань та безпеки 

Парламентської асамблеї ОБСЄ підтримав 

резолюцію щодо окупації Росією частини 

Грузії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2735397-grojsman-cina-na-gaz-voseni-ne-zrostatime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2735397-grojsman-cina-na-gaz-voseni-ne-zrostatime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735401-grojsman-zaklikae-newsone-vidmovitis-vid-telemostu-z-propagandistami-z-rosia24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735401-grojsman-zaklikae-newsone-vidmovitis-vid-telemostu-z-propagandistami-z-rosia24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735401-grojsman-zaklikae-newsone-vidmovitis-vid-telemostu-z-propagandistami-z-rosia24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735401-grojsman-zaklikae-newsone-vidmovitis-vid-telemostu-z-propagandistami-z-rosia24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735417-pompeo-prigroziv-iranu-sankciami-ta-pogliblennam-izolacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735417-pompeo-prigroziv-iranu-sankciami-ta-pogliblennam-izolacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735429-pa-obse-v-rezolucii-zvinuvatila-rosiu-v-okupacii-castini-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735429-pa-obse-v-rezolucii-zvinuvatila-rosiu-v-okupacii-castini-gruzii.html


 

Нетаньягу закликав ЄС посилити санкції 

проти Ірану 

Прем'єр Ізраїлю нагадав провідним країнам 

Європи про їхню обіцянку ввести серйозні 

санкції у разі порушення Іраном ядерної угоди.

 

 

Гуайдо оголосив про нові переговори з 

режимом Мадуро 

Хуан Гуайдо, визнаний багатьма країнами 

тимчасовим президентом Венесуели, 

продовжить переговори з режимом Мадуро на 

острові Барбадос.

 

 

Китай заперечує, що розлучає 

мусульманські сімʼї 

Посол КНР у Великій Британії офіційно 

заперечив інформацію про те, ніби в Сіньцзян-

Уйгурському автономному районі Китаю влада 

масово відбирає дітей у батьків-мусульман.

 

 

В Італії конфіскували судно, яке врятувало 

мігрантів 

Гуманітарне судно висадило на італійський 

берег 41 врятованого в Середземному морі 

мігранта - всупереч забороні з боку влади 

країни.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735432-netanagu-zaklikav-es-posiliti-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735432-netanagu-zaklikav-es-posiliti-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735452-guajdo-ogolosiv-pro-novi-peregovori-z-rezimom-maduro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735452-guajdo-ogolosiv-pro-novi-peregovori-z-rezimom-maduro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735453-kitaj-zaperecue-so-rozlucae-musulmanski-simi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735453-kitaj-zaperecue-so-rozlucae-musulmanski-simi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735443-v-italii-konfiskuvali-sudno-ake-vratuvalo-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735443-v-italii-konfiskuvali-sudno-ake-vratuvalo-migrantiv.html


 

Біля берегів Індонезії стався землетрус 6,9 

бала – очікується цунамі 

Цієї неділі в Молуккському морі поблизу 

індонезійського міста Тернате стався 

землетрус магнітудою 6,9 бала за шкалою 

Ріхтера.

 

 

У Туреччині стався вибух на хімічному 

заводі 

У провінції Кютах'я, що на заході Туреччини, в 

неділю ввечері стався вибух на азотному 

заводі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 
 

 

Сюмар: Одні гинуть, відвойовуючи кожен 

метр своєї землі, інші – «телемости» будують 

Українські політики різко коментують намір 

телеканалу NewsOne провести телеміст із 

рупором російської пропаганди - каналом 

«Россия 24».

 

 

Україна вперше звернулася до США щодо 

військового обладнання 

Україна вперше звернулася із запитом про 

придбання військового обладнання через 

програму продажу Пентагону.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735389-bila-beregiv-indonezii-stavsa-zemletrus-69-bala-ocikuetsa-cunami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735389-bila-beregiv-indonezii-stavsa-zemletrus-69-bala-ocikuetsa-cunami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735427-u-tureccini-stavsa-vibuh-na-himicnomu-zavodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2735427-u-tureccini-stavsa-vibuh-na-himicnomu-zavodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735407-sumar-odni-ginut-vidvojovuuci-kozen-metr-svoei-zemli-insi-telemosti-buduut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735407-sumar-odni-ginut-vidvojovuuci-kozen-metr-svoei-zemli-insi-telemosti-buduut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2735409-ukraina-vperse-zvernulasa-do-ssa-sodo-vijskovogo-obladnanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2735409-ukraina-vperse-zvernulasa-do-ssa-sodo-vijskovogo-obladnanna.html


 

Смолій: Фінансові установи Канади охоче 

діляться досвідом 

Голова НБУ Яків Смолій під час візиту до 

Канади переймав досвід робот фінансових 

установ цієї країни.  

 

 

На NewsOne розповіли, чого очікують від 

телемосту 

"Треба поговорити" - це телеміст між 

звичайними людьми України та Росії без 

політики і політиків, покликаний сприяти 

припиненню війн

 

 

Ядерники з Туреччини відвідали Чорнобиль 

та Рівненську АЕС 

Група фізиків-ядерників з турецьких вишів 

узяла участь у тижневому навчанні в рамках 

Другої Міжнародної літньої ядерної школи та 

відвідала Чорнобильську зону відчуження і 

Рівненську АЕС.

 

УКРАЇНА 
 

 

Данилюк підтвердив, що зацікавлений у 

посаді премʼєра 

Секретар РНБО Олександр Данилюк висловив 

зацікавленість у перспективі обійняти посаду 

глави Кабміну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2735455-smolij-finansovi-ustanovi-kanadi-ohoce-dilatsa-dosvidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2735455-smolij-finansovi-ustanovi-kanadi-ohoce-dilatsa-dosvidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735450-na-newsone-rozpovili-cogo-ocikuut-vid-telemostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735450-na-newsone-rozpovili-cogo-ocikuut-vid-telemostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735445-aderniki-z-tureccini-vidvidali-cornobil-ta-rivnensku-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735445-aderniki-z-tureccini-vidvidali-cornobil-ta-rivnensku-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735466-daniluk-pidtverdiv-so-zacikavlenij-u-posadi-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735466-daniluk-pidtverdiv-so-zacikavlenij-u-posadi-premera.html


 

«Європейська солідарність» нагадала, що 

«Россия 24» - під забороною 

Телеміст за участю забороненого в Україні 

пропагандистського каналу «Россия 24» – це 

серйозний виклик усій інформаційній безпеці 

України.

 

 

Вакарчук: Це не телеміст, це телеміна і 

загроза національній безпеці 

З країною-агресором треба розмовляти не за 

допомогою телемостів, а мовою санкцій.

 

 

Укрпошта випустила конверти, присвячені 

бранцям Кремля 

Укрпошта випустила конверти, присвячені 

українцям, які перебувають в ув'язнені в Росії 

та на окупованих територіях України.

 

 

На Донбасі окупанти поранили мирного 

мешканця 

У результаті обстрілу незаконними збройними 

формуваннями селища Новгородського 

травмований чоловік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735419-evropejska-solidarnist-nagadala-so-rossia-24-pid-zaboronou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735419-evropejska-solidarnist-nagadala-so-rossia-24-pid-zaboronou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735413-vakarcuk-ce-ne-telemist-ce-telemina-i-zagroza-nacionalnij-bezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735413-vakarcuk-ce-ne-telemist-ce-telemina-i-zagroza-nacionalnij-bezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735423-ukrposta-vipustila-konverti-prisvaceni-brancam-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735423-ukrposta-vipustila-konverti-prisvaceni-brancam-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2735433-na-donbasi-okupanti-poranili-mirnogo-meskanca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2735433-na-donbasi-okupanti-poranili-mirnogo-meskanca.html


 

Окупанти гатять зі 122 калібру і танків, 

один боєць загинув 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 16 разів порушили режим 

припинення вогню, із них шість разів – із 

застосуванням забороненого Мінськими 

угодами озброєння.

 

 

З початку року в пожежах загинули понад 

тисячу українців - ДСНС 

Протягом I півріччя 2019 року в Україні 

внаслідок пожеж загинули 1004 особи. Загалом 

за цей період від вогню потерпіли близько 50 

тисяч українців.

 

 

8 липня: народний календар і астровісник 

Нині Петра і Февронії; між туманом і 

веселкою, сонячним і місячним затемненням, 

та про зиски від тандему Марса з Меркурієм

 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2735462-okupanti-gatat-zi-122-kalibru-i-tankiv-odin-boec-zaginuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2735462-okupanti-gatat-zi-122-kalibru-i-tankiv-odin-boec-zaginuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735441-z-pocatku-roku-v-pozezah-zaginuli-ponad-tisacu-ukrainciv-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735441-z-pocatku-roku-v-pozezah-zaginuli-ponad-tisacu-ukrainciv-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2734312-8-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2734312-8-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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