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ТОП 

 

Зеленський назвав Путіну компанію, в якій 

він готовий з ним "поговорить" 

Президент України Володимир Зеленський 

сказав очільнику РФ Володимиру Путіну, що 

готовий із ним зустрітися в компанії з 

Дональдом Трампом, Терезою Мей, Ангелою 

Меркель і Еммануелем Макроном. 

 

 

Україна та ЄС підписали п’ять фінансових 

угод – рішення саміту 

Україна і Євросоюз підписали п'ять 

фінансових угод та договорів на підтримку 

української сторони.
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NewsOne скасував телеміст із "Росія 24" 

Український телеканал NewsOne скасував 

телеміст з російським пропагандистським 

телеканалом "Росія 24".

 

 

Зеленський: Рухаємося “мінним полем” до 

сталого припинення вогню 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

на Донбасі відбувається рух до сталого 

припинення вогню й Україна наразі чекає на 

демонтаж бойовиками ―ЛНР‖ бетонних 

конструкцій для початку будівництва мосту в 

Станиці Луганській.

 

 

Верховний суд скасував повторне 

жеребкування у ЦВК 

Верховний Суд України задовольнив скаргу 

Центральної виборчої комісії і скасував 

рішення Шостого апеляційного суду, який 

зобов'язував провести повторне жеребкування 

партій.

 

 

Українці сказали “ні” ідеї “пагаваріть” з 

агресором 

Реакція суспільства унеможливила 

кремлівський пропагандистський 

―телешабаш‖. Але ж як застрахуватися від 

таких спроб у майбутньому…

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735744-newsone-skasuvav-telemist-iz-rosia-24.html
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“Розведення військ”: дещо про військово-

стратегічні та політичні висновки 

(АНАЛІТИКА) 

Розведення сил‖ біля Станиці Луганської стало 

чи не найбільш спірною подією на фронті 

останніх місяців.

ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

Правозахисники озвучили 13 завдань для 

майбутньої Ради 

Представники платформи ―Правозахисний 

порядок денний‖ презентували план дій із 13 

пунктів для народних депутатів Верховної 

Ради України наступного скликання.

 

 

Парубій презентував проєкт Виборчого 

кодексу 

Новий Виборчий кодекс забезпечить 

громадянам можливість під час виборчої 

кампанії змінювати складений в партійному 

офісі список, визначаючи його персональний 

склад і порядкові позиції кандидатів у ньому.

 

 

Разумков не бачить підстав для виключення 

Холодова зі списку 

Партія "Слуга народу" не планує виключати 

бізнесмена Андрія Холодова зі свого 

виборчого списку.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2736041-rozvedenna-vijsk-deso-pro-vijskovostrategicni-ta-politicni-visnovki.html
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УКРАЇНА І СВІТ  

 

ЄС готовий виділити Україні €500 

мільйонів у разі виконання низки умов 

Європейський Союз готовий виділити Україні 

другий транш - 500 млн євро в рамках 

четвертої програми макрофінансової допомоги, 

як тільки відповідні умови будуть виконані.

 

Юнкер пов’язує прогрес у газових 

переговорах з РФ із завершенням 

анбандлінгу Нафтогазу 

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер за 

підсумками 21 саміту Україна-ЄС підтвердив, 

що Єврокомісія шукає шляхи для вирішення 

питання умов транзиту російського газу до 

країн ЄС з наступного року.

 

 

Санкції проти Росії зберігатимуться до 

повного виконання "Мінська" - Туск 

Санкції проти Росії не будуть скасовані, доки 

не будуть виконані Мінські домовленості.

 

 

Зеленський: Можливо, 22-й саміт Україна-

ЄС не знадобиться, бо ми будемо частиною 

Європи 

Президент Володимир Зеленський висловив 

сподівання, що Україні може не знадобитися 

проведення 22-го саміту з ЄС, бо наша держава 

вже стане невід’ємною частиною Європи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736080-es-gotovij-vidiliti-ukraini-500-miljoniv-u-razi-vikonanna-nizki-umov.html
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У Кремлі розглянуть пропозицію 

Зеленського про новий формат переговорів 

У Кремлі розглянуть пропозицію Президента 

України Володимира Зеленського про новий 

формат переговорів щодо врегулювання 

ситуації на Донбасі за участю Великої 

Британії, США, ФРН і Франції, але поки що 

Росія не готова дати відповідь.

 

 

Лукашенко підтримує ініціативи 

Зеленського про новий формат переговорів 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

підтримав ініціативу Президента України 

Володимира Зеленського щодо нового формату 

переговорів по врегулюванню на Донбасі.

 

БЕЗПЕКА 

 

Данилюк зустрівся з делегацією Пентагону: 

про що говорили 

Секретар РНБО Олександр Данилюк обговорив 

з делегацією Міноборони США поглиблення 

співпраці в оборонній сфері та звернув увагу 

американських партнерів на активну 

мілітаризацію Росією Чорноморського регіону.

 

 

В Україні запустили серійне виробництво 

протимінної системи "Оберіг-С" 

Держпідприємство "Новатор" розпочало 

серійне виготовлення спеціальної системи 

"Оберіг-С", яка призначена для захисту бійців 

від радіокерованих вибухових пристроїв – мін, 

фугасів тощо.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735725-u-kremli-rozglanut-propoziciu-zelenskogo-pro-novij-format-peregovoriv.html
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Новий чорнобильський "саркофаг" 

передадуть ЧАЕС 10 липня 

У середу, 10 липня у Зоні відчуження за 

участю найвищого керівництва держави 

відбудеться урочиста здача-приймання нового 

безпечного конфайнмента (НБК) від компанії 

"Новарка" до ДСП "ЧАЕС".

 

 

 

В Азовське море зайшов іще один корабель 

РФ 

До Азовського моря увійшов малий 

протичовновий корабель "Єйськ".

 

 

В Україні «мінують» уже не божевільні, а 

диверсанти. З якою метою? 

Потік повідомлень про фейкові «замінування» 

на вщухає, а покарати за це стає все важче. 

Бувало таке спостерігалося  у переддень 

реальних терактів…

 

УКРАЇНА 

 

Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт 

Україна-ЄС (ВІДЕО) 

Віцепрем’єр-міністра з європейської та 

євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-

Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, 

який наразі проводиться у Маріїнському палаці 

в Києві.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2735901-novij-cornobilskij-sarkofag-peredadut-caes-10-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2735901-novij-cornobilskij-sarkofag-peredadut-caes-10-lipna.html
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Повернення Росії у ПАРЄ: Кулеба пропонує 

рішучі кроки і "тактику тисячі порізів" 

Київ завершує розробку кроків у відповідь на 

повернення делегації Російської Федерації в 

Парламентську асамблею ради Європи.

 

 

Герасимова переобрали заступником голови 

комітету ПА ОБСЄ 

Голову парламентської фракції ―Блок Петра 

Порошенка‖ Артура Герасимова переобрали на 

посаду заступника голови Комітету 

Парламентської асамблеї з економічних 

питань, науки, технологій та навколишнього 

середовища.

 

 

Філарет вживав ліки, які різко погіршили 

його здоров'я - архиєпископ Зоря 

Напередодні Об’єднавчого собору минулого 

року патріарху тодішньої УПЦ КП Філарету 

лікарі порекомендували вживати препарати, 

після яких він різко почав втрачати 

працездатність.

 

Нацкорпус вимагав від Зеленського 

арештувати Медведчука 

Під Офісом Президента українські 

націоналісти закликали главу держави 

Володимира Зеленського забезпечити 

інформаційну безпеку України та 

заарештувати Віктора Медведчука.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2735871-povernenna-rosii-u-pare-kuleba-proponue-risuci-kroki-i-taktiku-tisaci-poriziv.html
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ЕКОНОМІКА  

 

Зеленський звільнив першу заступницю 

голови АМКУ 

Президент України Володимир Зеленський 

звільнив Марію Ніжнік з посади першого 

заступника голови Антимонопольного 

комітету України - державного 

уповноваженого.

 

У PayPal навмисно зволікають із виходом на 

український ринок - Смолій 

Голова Національного банку України Яків 

Смолій заявив, що керівництво регіонального 

офісу PayPal у Польщі навмисно затягує 

процес виходу компанії на ринок України.

 

 

Третину надходжень від е-аукціонів дало 

Укргазвидобування 

Держкомпанія АТ "Укргазвидобування" на 

електронних аукціонах з продажу спеціальних 

дозволів на користування надрами за 6 місяців 

2019 року забезпечило 115,9 млн грн 

надходжень.

 

 

Вода для Маруполя: місто підписало угоду з 

французами 

Влада Маріуполя підписала договір з 

французькою компанією про наміри реалізації 

проєкту з поліпшення водопостачання міста.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

З’явилися кадри "бійки" в ізоляторі, після 

якої на Балуха завели другу справу (ВІДЕО) 

ЗМІ оприлюднили відео з камер 

спостереження в Роздольненському ізоляторі 

тимчасового тримання (ІТТ), на якому 

зафіксовано момент конфлікту між 

українським активістом Володимиром Балухом 

і колишнім начальником ізолятора Валерієм 

Ткаченком.

 

В Ірані за "шпигунство" затримали 

українського мандрівника 

В іранському місті Ардакан за обвинуваченням 

у шпигунстві затримали українського 

мандрівника Артема Суріна.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Телеміст: СБУ розслідує справу за статтею 

“замах на держзраду” 

Генеральна прокуратура України 

зареєструвала провадження стосовно 

запланованого телемосту між українським та 

одним з російських телеканалів за статтею 

"закінчений замах на державну зраду".

 

 

Луценко знайшов зв’язок між NewsOne і 

російським банком 

У телеканалу NewsOne і російського ПАТ 

"Промсвязьбанк", що обслуговує державне 

оборонне замовлення Росії, — один керівник 

бенефіціарних компаній-власників.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2735967-zavilisa-kadri-bijki-v-izolatori-pisla-akoi-na-baluha-zaveli-drugu-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2735967-zavilisa-kadri-bijki-v-izolatori-pisla-akoi-na-baluha-zaveli-drugu-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2735967-zavilisa-kadri-bijki-v-izolatori-pisla-akoi-na-baluha-zaveli-drugu-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2736005-v-irani-za-spigunstvo-zatrimali-ukrainskogo-mandrivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2736005-v-irani-za-spigunstvo-zatrimali-ukrainskogo-mandrivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2736005-v-irani-za-spigunstvo-zatrimali-ukrainskogo-mandrivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735881-telemist-sbu-rozslidue-spravu-za-statteu-zamah-na-derzzradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735881-telemist-sbu-rozslidue-spravu-za-statteu-zamah-na-derzzradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735881-telemist-sbu-rozslidue-spravu-za-statteu-zamah-na-derzzradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735999-lucenko-znajsov-zvazok-miz-newsone-i-rosijskim-bankom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735999-lucenko-znajsov-zvazok-miz-newsone-i-rosijskim-bankom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2735999-lucenko-znajsov-zvazok-miz-newsone-i-rosijskim-bankom.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

На які компроміси не підуть українці заради 

миру на Донбасі (ОПИТУВАННЯ) 

49% українців вважають, що заради миру варто 

погоджуватися на компроміси, але не на будь-

які. 

 

 

В Україні закрили лотерею "Космолот" 

В Україні більше не розповсюджується 

державна грошова миттєва лотерея 

"Космолот".

 

 

Київстар та месенджер Rakuten Viber 

запустили спільний сервіс 

Київстар та месенджер Rakuten Viber 

запустили спільний сервіс, який дає 

можливість оформити підписку на всі стікер-

пакети у Viber за ціною 20 гривень на місяць.

 

Український мультсеріал «Козаки» 

покажуть на Amazon у Латинській Америці 

Відеосервіс Amazon Prime придбав права на 

трансляцію українського мультсеріалу 

«Козаки».
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Каховка збере байкерів на "Тачанці" 

У Каховці, що на Херсонщині, три дні – з 12 до 

14 липня – триватиме ХІІІ "ювілейний" 

байкерський фестиваль "Тачанка".

 

 

Укртелеком розпочав підключення сіл до 

нової оптичної мережі 

ПАТ "Укртелеком" розпочало підключення сіл 

до новозбудованої оптичної мережі за 

технологією GPON у 16 областях України.
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