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СВІТ 

 

Парламентська асамблея ОБСЄ переобрала 

президента 

Парламентська асамблея ОБСЄ переобрала 

депутата від Грузії Георгія Церетелі на посаду 

президента організації.

 

 

ПА ОБСЄ закликала Росію вивести війська 

з Молдови 

Парламентська асамблея ОБСЄ закликала до 

повного виведення збройних сил і запасів 

боєприпасів РФ з території Республіки 

Молдова.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736162-parlamentska-asamblea-obse-pereobrala-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736162-parlamentska-asamblea-obse-pereobrala-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736179-pa-obse-zaklikala-rosiu-vivesti-vijska-z-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736179-pa-obse-zaklikala-rosiu-vivesti-vijska-z-moldovi.html


 

Конгрес отримав доступ до податкових 

декларацій Трампа  

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо 

підписав поправки до закону, які дозволяють 

профільним комітетам Конгресу США 

отримати податкові декларації президента 

США Дональда Трампа, які він наполегливо 

намагається тримати в таємниці.

 

 

Трамп заявив, що не хоче мати справ з 

послом Британії 

Президент США несхвально висловився про 

уряд Терези Мей та заявив, що більше не хоче 

мати справ з британським послом, який 

критикував уряд Трампа.

 

 

Ердоган: дати постачання С-400 узгоджені 

Дати постачання ракетних комплексів С-400 з 

РФ до Туреччини узгоджені, триває підготовка 

до здійснення постачання.

 

 

У Греції призначили новий уряд 

Новий прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс 

більшість ключових посад в уряді віддав своїм 

прибічникам.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736166-kongres-otrimav-dostup-do-podatkovih-deklaracij-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736166-kongres-otrimav-dostup-do-podatkovih-deklaracij-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736202-tramp-zaaviv-so-ne-hoce-mati-spravi-z-poslom-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736202-tramp-zaaviv-so-ne-hoce-mati-spravi-z-poslom-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736139-erdogan-dati-postacanna-s400-uzgodzeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736139-erdogan-dati-postacanna-s400-uzgodzeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736170-u-grecii-priznacili-novij-urad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736170-u-grecii-priznacili-novij-urad.html


 

ЄС обіцяє адекватну відповідь Туреччині за 

буріння свердловин біля Кіпру 

Євросоюз адекватно та у повній солідарності з 

Республікою Кіпр реагуватиме на дії 

Туреччини, яка проводить буріння 

геологорозвідувальних свердловин на шельфі 

поблизу Кіпру.

 

 

Влада Афганістану і "Талібан" домовилися 

знизити рівень насильства в країні 

На конференції в Катарі сторони пообіцяли 

припинити напади на релігійні й освітні 

центри, а також звільнити поранених 

полонених.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зустріч Зеленського і Трампа може 

відбутися у серпні-вересні - Чалий 

Цього тижня представники команди 

президента України Володимира Зеленського 

прибудуть до Вашингтона, аби спільно з 

посольством України готувати зустріч лідерів 

двох країн

 

 

Україна купуватиме в США зброю, яку 

використовує американська армія - Чалий 

Україна купуватиме у Пентагону найсучаснішу 

зброю, яка стоїть на озброєнні американської 

армії, і це свідчить про новий рівень довіри 

між Україною та США.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736209-es-obicae-adekvatnu-vidpovid-tureccini-za-burinna-sverdlovin-bila-kipru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736209-es-obicae-adekvatnu-vidpovid-tureccini-za-burinna-sverdlovin-bila-kipru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736228-vlada-afganistanu-i-taliban-domovilisa-zniziti-riven-nasilstva-v-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2736228-vlada-afganistanu-i-taliban-domovilisa-zniziti-riven-nasilstva-v-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736183-zustric-zelenskogo-i-trampa-moze-vidbutisa-u-serpniveresni-calij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736183-zustric-zelenskogo-i-trampa-moze-vidbutisa-u-serpniveresni-calij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2736177-ukraina-kupuvatime-v-ssa-zbrou-aku-vikoristovue-amerikanska-armia-calij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2736177-ukraina-kupuvatime-v-ssa-zbrou-aku-vikoristovue-amerikanska-armia-calij.html


 

Порошенко шкодує, що на саміті Україна-

ЄС не домовилися про “азовські санкції" 

проти РФ 

П’ятий президент України Петро Порошенко 

шкодує, що на саміті Україна-ЄС не вдалося 

домовитися про “Азовський” пакет санкцій 

проти Росії за атаку на українські кораблі в 

Керченській протоці.

 

 

Уряд працює над розширенням торгівлі з 

ЄС - Гройсман 

Наступного року Україна матиме нове вікно 

можливостей для подальшого розвитку 

торгівлі з Євросоюзом.

 

УКРАЇНА 

 

Горбатюк розповів, хто блокує 

розслідування справ Майдану в регіонах 

З приходом Сергія Кізя на посаду начальника 

департаменту Генпрокуратури з організації і 

процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням кримінальних правопорушень, 

підслідних ДБР,  розслідування справ Майдану 

в регіонах заблоковано.

 

 

До бюджету з початку року надійшло майже 

529 мільярдів 

До зведеного бюджету України у січні – червні 

2019 року зібрано 528,8 млрд гривень, що на 

14,2% більше, ніж за відповідний період 

минулого року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736133-porosenko-skodue-so-na-samiti-ukrainaes-ne-domovilisa-pro-azovski-sankcii-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736133-porosenko-skodue-so-na-samiti-ukrainaes-ne-domovilisa-pro-azovski-sankcii-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736133-porosenko-skodue-so-na-samiti-ukrainaes-ne-domovilisa-pro-azovski-sankcii-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736133-porosenko-skodue-so-na-samiti-ukrainaes-ne-domovilisa-pro-azovski-sankcii-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736186-urad-pracue-nad-rozsirennam-torgivli-z-es-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736186-urad-pracue-nad-rozsirennam-torgivli-z-es-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736172-gorbatuk-rozpoviv-hto-blokue-rozsliduvanna-sprav-majdanu-v-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2736172-gorbatuk-rozpoviv-hto-blokue-rozsliduvanna-sprav-majdanu-v-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736143-do-budzetu-z-pocatku-roku-nadijslo-majze-529-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736143-do-budzetu-z-pocatku-roku-nadijslo-majze-529-milardiv.html


 

Аграрії зібрали 11,3 мільйона тонн зерна  

Аграрії України станом на 8 липня зібрали 11,3 

мільйона тонн зерна нового врожаю.

 

БЕЗПЕКА 

 

Окупанти стріляють із важкої артилерії і 

БМП - 17 порушень “тиші” 

Збройні формування РФ 17 разів порушили 

режим припинення вогню. З них 7 разів – із 

застосуванням заборонених Мінськом 

артилерійських систем калібру 122 мм, 

мінометів калібру 120 та 82 мм.

 

 

Поза зоною бойових дій почастішали 

підриви людей і техніки - штаб ООС 

Командування Об'єднаних сил повідомляє про 

збільшення випадків підривів на 

невстановлених вибухових пристроях (НВП) 

людей та техніки у районах поза межами 

ведення бойових дій.

 

 

Біля Станиці знову зʼявилися бойовики з 

пов’язками СЦКК 

У межах ділянки розведення в районі Станиці 

Луганської спостерігачі ОБСЄ 6 липня вкотре 

зафіксували чотирьох бойовиків російських 

окупаційних сил з блакитною нарукавною 

пов'язкою з написом "СЦКК".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736155-agrarii-zibrali-113-miljona-tonn-zerna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736155-agrarii-zibrali-113-miljona-tonn-zerna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2736234-okupanti-strilaut-i-vazkoi-artilerii-i-bmp-17-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2736234-okupanti-strilaut-i-vazkoi-artilerii-i-bmp-17-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2736215-poza-zonou-bojovih-dij-pocastisali-pidrivi-ludej-i-tehniki-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2736215-poza-zonou-bojovih-dij-pocastisali-pidrivi-ludej-i-tehniki-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2736207-bila-stanici-znovu-zavilisa-bojoviki-z-povazkami-sckk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2736207-bila-stanici-znovu-zavilisa-bojoviki-z-povazkami-sckk.html


 

Савченко зібралася в агітаційну поїздку до 

окупованої Горлівки 

Депутат Верховної Ради Надія Савченко, яка 

балотується в парламент у Донецькій області, 

планує особисто вести агітацію і на окупованій 

частині Донбасу.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

9 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Давида Солунського; суниця проти 

каміння й позитивні ментальні конструкції 

супроти затемнень 

 

 

Сільське населення України за 10 років 

скоротилося на 16% - експерт 

Економічно активне сільське населення 

налічує 5,6 млн осіб, за деякими даними, 2 млн 

з них - трудові мігранти.

 

 

Флешмоб “Я знаю героя” зібрав уже понад 

100 історій 

У флешмобі “Я знаю героя”, започаткованому 

у червні Міністерством з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України (МТОТ), взяли 

участь вже понад 100 осіб.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2736188-savcenko-zibralasa-v-agitacijnu-poizdku-do-okupovanoi-gorlivki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2736188-savcenko-zibralasa-v-agitacijnu-poizdku-do-okupovanoi-gorlivki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2735996-9-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2735996-9-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736219-silske-naselenna-ukraini-za-10-rokiv-skorotilosa-na-16-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736219-silske-naselenna-ukraini-za-10-rokiv-skorotilosa-na-16-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736160-flesmob-a-znau-geroa-zibrav-uze-ponad-100-istorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736160-flesmob-a-znau-geroa-zibrav-uze-ponad-100-istorij.html


 

Димові шашки та вибухи: під NewsOne - 

акція протесту 

У Києві під будівлею телеканалу NewsOne на 

вулиці Польовій зібралися активісти, щоб 

висловити свою позицію щодо 

неприпустимості телемосту з російським 

телеканалом "Росія 24".

 

 

Власник NewsOne заперечує зв'язок із 

російським банком 

Тарас Козак стверджує, що канал NewsOne, 

який йому належить, не має ніякого 

відношення до російського "Промсвязьбанку".

 

 

МінТОТ презентувало посібник із 

термінології збройного конфлікту 

Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб 

презентувало посібник з термінології 

збройного конфлікту «АБВ… Збройний 

конфлікт у термінах. Путівник для України».

 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736147-dimovi-saski-ta-vibuhi-pid-newsone-akcia-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736147-dimovi-saski-ta-vibuhi-pid-newsone-akcia-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736175-vlasnik-newsone-zaperecue-zvazok-iz-rosijskim-bankom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736175-vlasnik-newsone-zaperecue-zvazok-iz-rosijskim-bankom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736164-mintot-prezentuvalo-posibnik-iz-terminologii-zbrojnogo-konfliktu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2736164-mintot-prezentuvalo-posibnik-iz-terminologii-zbrojnogo-konfliktu.html


 

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 


