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ТОП 
 

 

Експерт США назвав прямі закупівлі зброї 

в Пентагону подарунком Трампа українцям 

Початок прямих закупівель Україною 

американської зброї у Пентагону є важливим і 

давно необхідним рішенням, яке відповідає 

довгостроковому типу взаємодії, однак Україні 

треба докласти зусиль, аби використати 

можливості сповна.

 

 

Американський експерт натякнув на 

можливу закупівлю Україною F-16 

Якщо інформація про те, що Україна розглядає 

придбання американських винищувачів F-16, 

підтвердиться, і США почнуть вивчати таку 

можливість, це може стати серйозним кроком 

для допомоги Україні та модернізації її 

Повітряних сил.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737014-ekspert-ssa-nazvav-prami-zakupivli-zbroi-v-pentagonu-podarunkom-trampa-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737014-ekspert-ssa-nazvav-prami-zakupivli-zbroi-v-pentagonu-podarunkom-trampa-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2737040-ekspert-ssa-nataknuv-na-mozlivu-zakupivlu-ukrainou-amerikanskih-vinisuvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2737040-ekspert-ssa-nataknuv-na-mozlivu-zakupivlu-ukrainou-amerikanskih-vinisuvaciv.html


 

Єльченко розповів на Радбезі ООН про 

підтримку Росією тероризму 

Для протидії міжнародного тероризму та 

організованій злочинності, які діють у зв’язці, 

необхідно, серед іншого, знайти ефективні 

способи притягнення до відповідальності 

країн, для яких фінансування тероризму, 

розпалювання міжнародних військових 

конфліктів, маніпуляції та перекидання 

відповідальності стали частиною державної 

політики.

СВІТ 
 

 

Тегеран попереджає ЄС про “третій ядерний 

крок” 

Міністр закордонних справ Ірану Мухамед 

Зариф заявив, що Тегеран й надалі продовжить 

відхилятись від своїх зобов'язань згідно з 

ядерною угодою 2015 року.

 

 

США роблять недостатньо для України: 

експерти закликають посилити тиск на РФ 

США та країни Заходу роблять недостатньо 

для того, щоби забезпечити підтримку України 

як на фронті її боротьби з російською агресією, 

так і в плані реформ, яких прагне український 

народ.

 

 

Штати втратили 45 мільярдів через 

кібератаки у 2018 році 

Компанії США в цілому втратили 45 млрд 

доларів за 2018 рік внаслідок 2 млн кібератак.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737050-elcenko-rozpoviv-na-radbezi-oon-pro-pidtrimku-rosieu-terorizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737050-elcenko-rozpoviv-na-radbezi-oon-pro-pidtrimku-rosieu-terorizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737028-tegeran-poperedzae-es-pro-tretij-adernij-krok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737028-tegeran-poperedzae-es-pro-tretij-adernij-krok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737016-ssa-roblat-nedostatno-dla-ukraini-eksperti-zaklikaut-posiliti-tisk-na-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737016-ssa-roblat-nedostatno-dla-ukraini-eksperti-zaklikaut-posiliti-tisk-na-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737060-ssa-vtratila-45-milardiv-cerez-kiberataki-u-2018-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737060-ssa-vtratila-45-milardiv-cerez-kiberataki-u-2018-roci.html


 

США і Росія проведуть переговори в 

Гельсінкі 

Заступник державного секретаря США Девід 

Гейл проведе переговори з заступником 

міністра закордонних справ Росії Сергієм 

Рябковим у Гельсінкі, куди обидва 

високопоставлені дипломати прибули у 

вівторок.

 

 

Конгрес США готує повістки для колишніх 

міністрів Трампа 

Юридичний комітет Палати представників 

США, де зберігається контроль демократів, 

готовий викликати повістками колишніх 

високопоставлених чиновників з оточення 

Трампа, у тому числі екс-міністра юстиції 

Джеффа Сешнса та глави адміністрації Джона 

Келлі.

 

 

Держдеп натякнув на санкції проти 

Туреччини через російські С-400 

Наслідки для Туреччини через її остаточне 

рішення прийняти на озброєння російські 

системи ПРО С-400 можуть включати як 

скорочення програми американських F-35 для 

Анкари, так і санкції, які передбачає 

прийнятий два роки тому закон CAATSA.

 

 

Франція запровадить екоподаток на 

авіаквитки у 2020 році 

Уряд Франція запровадить з 2020 року 

екологічний податок на авіаквитки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737072-ssa-i-rosia-provedut-peregovori-v-gelsinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737072-ssa-i-rosia-provedut-peregovori-v-gelsinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737046-kongres-ssa-gotue-povistki-dla-kolisnih-ministriv-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737046-kongres-ssa-gotue-povistki-dla-kolisnih-ministriv-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737085-derzdep-nataknuv-na-sankcii-proti-tureccini-cerez-rosijski-s400.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737085-derzdep-nataknuv-na-sankcii-proti-tureccini-cerez-rosijski-s400.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737080-francia-zaprovadit-ekopodatok-na-aviakvitki-u-2020-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737080-francia-zaprovadit-ekopodatok-na-aviakvitki-u-2020-roci.html


 

Суд заборонив Трампу блокувати 

користувачів у Twitter 

Президент США Дональд Трамп не має права 

блокувати користувачів, які критикують або 

сміються з його дописів у мікроблозі Twitter, 

оскільки це порушує Конституцію США.

 

УКРАЇНА І СВІТ 
 

 

Ягоди, мед, борошно і м'ясо: Україна планує 

розширити експорт в Китай 

Україна є основним постачальником до Китаю 

кукурудзи та соняшникової олії і зацікавлена у 

розширенні експорту на цей ринок, у тому 

числі і готової продукції харчової 

промисловості.

 

 

Київський Саміт Україна-ЄС обидві 

сторони визнали успішним – бельгійське 

видання 

Саміт Україна-ЄС, який відбувся 8 липня у 

Києві, обидві сторони назвали успішним. Він 

завершився спільною заявою, в якій Євросоюз 

і Україна висловили спільну відданість до 

подальшого зміцнення політичних та 

економічних зв’язків.

 

 

У США сподіваються, що Зеленський 

продемонструє незалежність від олігархів 

Перші кроки Президента Володимира 

Зеленського дають надію, що він 

продемонструє свою широку незалежність від 

олігархів та продовжить втілення складних 

реформ, у тому числі судової системи та ВПК 

України.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2736976-sud-zaboroniv-trampu-blokuvati-koristuvaciv-u-twitter.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2736976-sud-zaboroniv-trampu-blokuvati-koristuvaciv-u-twitter.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736973-agodi-med-borosno-i-maso-ukraina-planue-rozsiriti-eksport-v-kitaj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736973-agodi-med-borosno-i-maso-ukraina-planue-rozsiriti-eksport-v-kitaj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737036-kiivskij-samit-ukrainaes-obidvi-storoni-viznali-uspisnim-belgijske-vidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737036-kiivskij-samit-ukrainaes-obidvi-storoni-viznali-uspisnim-belgijske-vidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737036-kiivskij-samit-ukrainaes-obidvi-storoni-viznali-uspisnim-belgijske-vidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737036-kiivskij-samit-ukrainaes-obidvi-storoni-viznali-uspisnim-belgijske-vidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737026-u-ssa-spodivautsa-so-zelenskij-prodemonstrue-nezaleznist-vid-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737026-u-ssa-spodivautsa-so-zelenskij-prodemonstrue-nezaleznist-vid-oligarhiv.html


УКРАЇНА 
 

 

Роботи з облаштування КПВВ «Майорське» 

завершуються 

У Донецькій області завершуються роботи з 

облаштування КПВВ «Майорське».

 

 

Порошенко проти скасування військового 

параду на День Незалежності 

Парад – це значуща подія не лише для армії, а 

й для українського народу, адже він 

демонструє той прогрес у розбудові ЗСУ, який 

було досягнуто протягом року.

 

 

З посад звільнили чотирьох голів митниць 

західного регіону 

Виконуючий обов'язки голови Державної 

фіскальної служби України Олександр Власов 

звільнив з посад керівників митниць 

Волинської, Закарпатської, Львівської та 

Чернівецької областей.

 

 

Споживчі ціни у червні знизилися на 0,5% 

— Держстат 

У червні 2019 року споживчі ціни знизилися на 

0,5% у порівнянні з попереднім місяцем.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2737054-roboti-z-oblastuvanna-kpvv-majorske-zaversuutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2737054-roboti-z-oblastuvanna-kpvv-majorske-zaversuutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737024-porosenko-proti-skasuvanna-vijskovogo-paradu-na-den-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737024-porosenko-proti-skasuvanna-vijskovogo-paradu-na-den-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2737002-z-posad-zvilnili-cotiroh-goliv-mitnic-zahidnogo-regionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2737002-z-posad-zvilnili-cotiroh-goliv-mitnic-zahidnogo-regionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736996-spozivci-cini-u-cervni-znizilisa-na-05-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2736996-spozivci-cini-u-cervni-znizilisa-na-05-derzstat.html


 

У НАБУ пояснили, з чим були пов’язані 

обшуки у Фонді держмайна 

У НАБУ розповіли, що обшуки у Фонді 

державного майна пов’язані з отриманням 

хабара заступником голови Державної архівної 

служби.

 

 

Окупанти 27 разів порушили "тишу", 

п'ятеро бійців поранені, четверо травмовані 

Збройні формування Росії за минулу добу 27 

разів порушили режим припинення вогню, з 

них 11 разів – із застосуванням заборонених 

Мінськими угодами артилерійських систем 

калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 

мм.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 липня: народний календар і астровісник 

Чого боятися на Сампсона; куди залізе кіт, 

кому випаде бути собою і чи варто підписувати 

важливі папери 

 

 

В Україні вже працює 561 інклюзивно-

ресурсний центр 

В Україні вже працює 561 інклюзивно-

ресурсний центр, до кінця року планується 

створити ще 87 ІРЦ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737078-u-nabu-poasnili-z-cim-buli-povazani-obsuki-u-fondi-derzmajna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737078-u-nabu-poasnili-z-cim-buli-povazani-obsuki-u-fondi-derzmajna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2737087-okupanti-27-raziv-porusili-tisu-patero-bijciv-poraneni-cetvero-travmovani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2737087-okupanti-27-raziv-porusili-tisu-patero-bijciv-poraneni-cetvero-travmovani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2736389-10-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2736389-10-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737062-v-ukraini-vze-pracue-561-inkluzivnoresursnij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737062-v-ukraini-vze-pracue-561-inkluzivnoresursnij-centr.html


 

У тяжкохворого Бекірова запалення легенів 

– дружина 

Дружина тяжкохворого кримськотатарського 

активіста Едема Бекірова, якого утримують у 

СІЗО в окупованому Криму, повідомила, що у 

чоловіка запалення легенів.

 

 

Гончарук розповів, коли 4G з’явиться в усіх 

українських містах і селах 

Заступник керівника Офісу Президента 

України Олексій Гончарук заявив, що за 

півтора року 4G з’явиться в усіх українських 

містах та на дорогах державного значення.

 

 

Експерт: 44% випускників вишів працюють 

не за фахом 

У вівторок, 9 липня, в Укрінформі відбувся 

круглий стіл, присвячений питанням 

професійної орієнтації молоді.

 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736979-u-tazkohvorogo-bekirova-zapalenna-legeniv-druzina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2736979-u-tazkohvorogo-bekirova-zapalenna-legeniv-druzina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2736994-goncaruk-rozpoviv-koli-4g-zavitsa-v-usih-ukrainskih-mistah-i-selah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2736994-goncaruk-rozpoviv-koli-4g-zavitsa-v-usih-ukrainskih-mistah-i-selah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737000-ekspert-44-vipusknikiv-visiv-pracuut-ne-za-fahom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737000-ekspert-44-vipusknikiv-visiv-pracuut-ne-za-fahom.html
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