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ТОП 

 

Зеленський оголосив ―полювання‖ на 

диверсантів після розстрілу вантажівки 

ЗСУ 

Обстріл автомобіля Збройних сил України у 

селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський 

процес і поставити під загрозу відновлення 

переговорів у Нормандському форматі.

 

Власник NewsOne заявив у Москві, що 

телеміст "Надо поговорить" вийде на 

російському ТБ 

Народний депутат від "Опозиційного блоку", 

власник телеканалу NewsOne Тарас Козак 

заявив, що шоу "Надо поговорить" вийде у 

п'ятницю на російському телебаченні - замість 

скасованого раніше українською стороною 

телемосту.
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Україні передали новий безпечний 

"саркофаг" над Чорнобильською АЕС 

Новий безпечний конфайнмент (НБК), що 

встановлений над енергоблоком №4 

Чорнобильської АЕС, був переданий Україні 

для подальшого введення його в експлуатацію.

 

Зеленський: Не дамо монополізувати 

українське ТБ таким людям, як Медведчук 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

монополізація телевізійного простору, 

особливо людьми з проросійськими поглядами, 

неприпустима під час війни.

 

 

У Конгресі США ініціюють виступ 

Зеленського в Капітолії (ДОКУМЕНТ) 

Співголови Конгресового українського кокусу 

звернулися до спікера Палати представників 

США Ненсі Пелосі з ініціативою запросити 

Президента України Володимира Зеленського 

виступити на спільному засіданні 

американського Конгресу.

 

 

Ексначальнику Закарпатської митниці 

повідомили про підозру в розтраті 13 

мільйонів 

На Закарпатті повідомили про підозру 

колишньому начальнику Закарпатської 

митниці у розтраті майже 13 млн грн, 

виділених на реконструкцію митного посту 

"Ужгород".
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УКРАЇНА І СВІТ  

 

Медведчук і Бойко провели у Москві 

чергові "переговори" з Медведєвим 

Глава політради партії "Опозиційна платформа 

- За життя" Віктор Медведчук і голова партії, 

народний депутат України Юрій Бойко знову 

здійснили поїздку в Москву для зустрічі з 

прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

 

 

Франція вітає ініціативу Зеленського про 

переговори з Путіним 

Франція вітає ініціативу Президента України 

Володимира Зеленського розпочати 

переговори з російським президентом 

Володимиром Путіним.

  

 

ЄС закликає Раду підтримати законопроєкт 

Зеленського щодо Антикорупційного суду 

Представництво ЄС в Україні закликає 

народних депутатів невідкладно ухвалити 

внесений Президентом Володимиром 

Зеленським проєкт закону про юрисдикцію 

Вищого антикорупційного суду.

 

Експосол США спростував заяву Путіна про 

"домовленості" з Обамою щодо України 

Експосол США в Москві Майкл Макфол, який 

зараз працює професором у Стенфордському 

університеті в Каліфорнії, назвав брехнею 

слова Путіна про нібито невиконання 

Вашингтоном домовленості щодо України, 

досягнутої за часів президента Барака Обами.
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Британія закликає РФ пустити міжнародних 

спостерігачів до Криму 

Велика Британія закликає Російську 

Федерацію дозволити спостерігачам від 

міжнародних організацій в'їзд на територію 

окупованого Криму і вимагає звільнити всіх 

політичних в'язнів.

  

 

Між Ізраїлем та Україною немає 

невирішених питань, є відкриті дискусії - 

Джоель Ліон, Посол Ізраїлю в Україні 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні 

Джоель Ліон, який очолює посольство в Україні з кінця 
серпня 2018 року, є досвідченим дипломатом, рабином 
і доктором філософії. 

 

 

Головред "Еха Москви" привіз Зеленському 

лист від матері Вишинського 

Головний редактор радіостанції ―Ехо Москви‖ 

Олексій Венедиктов привіз до Києва лист від 

матері заарештованого головного редактора 

―РИА Новости Україна‖ Кирила Вишинського 

до Президента України Володимира 

Зеленського.

  

 

Росію не покликали на міжнародну 

конференцію з питань свободи ЗМІ — 

Джапарова 

Представники Російської Федерації не 

отримали візу для участі у дводенній 

Міжнародній конференції з питань медіа 

свободи (Global Conference for Media Freedom), 

а журналістам видань RT і Sputnik відмовили в 

акредитації на цей захід.
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ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ  

 

У Раду мають шанс пройти шість партій - 

КМІС 

На дострокових виборах до Верховної Ради 

прохідний бар'єр можуть подолати шість 

партій.

  

 

ЧЕСНО назвав найпопулярніші професії 

кандидатів-мажоритарників 

Кандидати в мажоритарних округах 

здебільшого є директорами підприємств, 

безробітними та ФОПами.

 

Українці надають перевагу партіям, які 

обіцяють зміни в країні (ОПИТУВАННЯ) 

На майбутніх парламентських виборах 

головним мотивом для українців стане 

спроможність партії забезпечити зміни в 

країні.

  

БЕЗПЕКА  

 

Керована ракета окупантів влучила у КрАЗ 

- загинув український військовий 

У зоні проведення операції Об'єднаних сил 

внаслідок влучання керованої ракети окупантів 

у вантажний автомобіль КрАЗ загинув один 

український військовий. Ще один отримав 

поранення середньої важкості.
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За півтора місяці Росія завезла в ОРДЛО 

понад 600 тонн боєприпасів - розвідка 

Росія переправила залізницею в ОРДЛО понад 

600 тонн боєприпасів, у тому числі для 

реактивних систем залпового вогню, 

артилерійських систем і мінометів, а також 

десятки цистерн з пально-мастильними 

матеріалами.

 

 

Більшість українців вважає, що Донбас 

треба повертати без спеціального статусу 

68% українців вважають, що території 

Донбасу, які наразі контролюються ―ДНР‖ і 

―ЛНР‖, мають бути частиною України, як і 

раніше.

 

УКРАЇНА 

 

Гройсман доручив Мінфіну та МОУ 

порахувати вартість параду 

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив 

профільним міністрам порахувати вартість 

проведення військового параду на День 

Незалежності України, аби запропонувати 

Президенту Зеленському не скасовувати його.

 

 

Зеленський підписав указ про ―зелений 

коридор‖ для туристів у зоні ЧАЕС 

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ, спрямований на перетворення 

Чорнобильської зони відчуження ―на одну з 

точок зростання України‖, створення ―зеленого 

коридору‖ для туристів та усунення передумов 

для корупції.
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Кабмін затвердив порядок надання статусу 

УБД борцям за незалежність України 

Кабінет міністрів України затвердив Порядок 

надання статусу учасника бойових дій (УБД) 

особам, які визнані борцями за незалежність 

України у ХХ столітті.

 

 

Законопроект про "дематюкацію" 

повернули Богомолець на доопрацювання 

Комітет з питань свободи слова та 

інформаційної політики повернув на 

доопрацювання законопроект про 

"дематюкацію" його автору - голові Комітету з 

питань охорони здоров’я Ользі Богомолець. 

 

 

Гройсман пропонує скоротити Кабмін до 12 

міністрів 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 

пропонує у майбутньому скоротити кількість 

міністерств до 12 з нинішніх понад 20 з метою 

оптимізації роботи всього уряду.

 

 

Суспільне і 79 нових радіостанцій: що 

зробила Нацрада за 5 років 

Діяльність Нацради з питань телрадіомовлення 

упродовж 5 років сприяла стрімкому розвитку 

радіо: розбудові мереж Суспільного мовлення, 

появі нових FM-радіостанцій і форматів, 

зокрема й на прикордонні, стрімкому росту 

кількості місцевих мовників.
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ЕКОНОМІКА 

 

Змінили механізм державної підтримки 

інвестпроєктів 

Кабінет міністрів України ухвалив ініційовані 

та розроблені Мінекономрозвитку зміни до 

порядку проведення експертизи і відбору 

інвестиційних проєктів, яким може бути 

надана державна підтримка у формі державних 

гарантій.

 

 

ЄБРР дав "Фармаку" €15 мільйонів на 

енергоефективність 

ЄБРР надає кредит АТ "Фармак" на 15 

мільйонів євро на розширення виробництва та 

діяльності у сфері досліджень і розробок, а 

також реалізацію заходів з підвищення 

енергоефективності.

 

 

Уряд затвердив Стратегію розвитку 

аграрного експорту до 2026 року 

Кабінет міністрів схвалив Стратегію розвитку 

експорту продукції сільського господарства, 

харчової та переробної промисловості України 

до 2026 року.

 

 

 

Тарифне рішення суду може спричинити 

позови від міжнародних інвесторів - 

експерти 

Зупинення Окружним адмінсудом м. Києва дії 

постанов НКРЕКП про тарифи для 

"Укренерго" можуть спричинити невиплату 

«зеленого» тарифу виробникам, зупинити 

будівництво нових об’єктів і порушення 

зобов’язань України перед фінансовими 

інституціями.
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Фонд держмайна через суд розблокував 

велику приватизацію 

Фонд державного майна України (ФДМУ) 

виграв касацію, яка розблокувала 

затвердження Кабінетом міністрів 

інвестиційних радників на Одеський 

припортовий завод, вугільну компанію 

«Краснолиманська», завод «Електроважмаш», 

«Індар» та Об’єднану гірничо-хімічну 

компанію.

 

Лише 20% українців підтримують вільний 

продаж землі 

68% опитаних українців не підтримують зняття 

мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення.

 

 

В Україні стартує пілотний проект е-

малятко 

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про 

запровадження в Україні пілотного проекту е-

малятко.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Арешт українських моряків: адвокат 

розповів подробиці майбутнього засідання 

суду 

Координатор команди адвокатів українських 

моряків Микола Полозов повідомив, що 

засідання про продовження арешту 24 

військовополоненим відбудеться 17 липня в 

два заходи — вранці (дві групи 

військовополонених по 6 осіб) і ввечері (ще дві 

"шістки").
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ФСБ провела слідчі дії щодо 

військовополоненого моряка Гриценка 

Микола Полозов, адвокат військовополоненого 

українського моряка Дениса Гриценка, 

повідомив, що сьогодні щодо його 

підзахисного Слідче управління ФСБ Росії 

провело слідчі дії.

 

 

На мітингу в Москві затримали батька 

арештованого у справі "Хізб ут-Тахрір" 

На мітингу проти репресій в окупованому 

Криму, який пройшов сьогодні на Красній 

площі в Москві, затримали сімох кримських 

татар, серед яких - батько заарештованого у 

"справі Хізб ут-Тахрір" Рустема Емірусеінова.

 

Загиблого на Донбасі бійця, який два роки 

був у полоні, поховали у Дніпрі 

У Дніпрі попрощалися з 42-річним 

Владиславом Лактіоновим - 

військовослужбовцем 53-ї окремої 

механізованої бригади.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Резонансні рішення судів: позитив і 

―шкідництво‖ - мотиви та наслідки 

(АНАЛІТИКА) 

Аналізуємо, чим можуть обернутися для 

України деякі судові ухвали, що стосуються 

економіки та соціальної сфери
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ГПУ завершила заочне слідство щодо 

ексміністра Клименка 

ГПУ завершила спеціальне досудове 

розслідування у кримінальному провадженні 

стосовно колишнього міністра доходів і зборів 

Олександра Клименка.

 

 

ГПУ повторно проситиме суд про арешт 

майна Ющенка 

Генпрокуратура повторно звертатиметься до 

суду з клопотанням про арешт майна 

експрезидента Віктора Ющенка у справі щодо 

незаконного виведення резиденції "Межигір'я" 

з державної власності.

 

 

У Києві напали на народного депутата 

У Києві під час зустрічі із виборцями в 

обличчя народного депутата один чоловік 

розпилив сльозогінний газ.

 

 

CБУ виявила у підполковника Нацгвардії 

російське громадянство 

Співробітники військової контррозвідки СБУ 

викрили підполковника Національної гвардії 

України, який має громадянство Російської 

Федерації.
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ВККС рекомендує перепризначити 44 суддів 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

рекомендує призначити на посади 44 суддів, у 

яких закінчився термін повноважень.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чому Роман Безсмертний повертається у 

Мінськ 

Які справжні причини цього призначення до 

української частини Тристоронньої контактної 

групи і що це означає для майбутнього 

Мінського процессу

 

 

Інформаційна війна: як перехопити 

ініціативу, а не лише захищатися від 

усіляких «надо поговорить» (АНАЛІТИКА) 

Україна щойно відбила чергову, але далеко не 

останню інформаційну атаку з боку РФ. Може, 

час уже наступати?

 

 

Гряде чергова сміттєво-туалетна революція 

Міністерство охорони здоров’я виступило з 

ініціативою змін до державних санітарних 

норм і правил утримання територій ―населених 

місць‖.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

На Atlas Weekend можна буде побачити, 

відчути на дотик і навіть обійняти музику 

Компанія Mastercard у рамках музичного 

фестивалю Atlas Weekend створила 

спеціальний майданчик, що дасть можливість 

відчути музику людям, які мають порушення 

слуху.

  

 

 

Рух ЧЕСНО запросив українців на 

політичне караоке 

Рух ЧЕСНО запрошує українців відвідати 

"політичне караоке" у "музеї" виборчого 

трешу.

 

 

Вишам дали добро на акредитацію освітніх 

програм в іноземних агенціях 

Уряд схвалив перелік іноземних 

акредитаційних агентств та агентств 

забезпечення якості освіти, в яких можуть 

акредитовувати свої освітні програми 

українські університети.

 

 

Українка викликала фурор у гардеробі 

модниць США на початку 20-го століття 

Валентина Саніна-Шлее в першій половині 20-

го століття створила американський haute 

couture. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2737722-na-atlas-weekend-mozna-bude-pobaciti-vidcuti-na-dotik-i-navit-obijnati-muziku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2737722-na-atlas-weekend-mozna-bude-pobaciti-vidcuti-na-dotik-i-navit-obijnati-muziku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2737722-na-atlas-weekend-mozna-bude-pobaciti-vidcuti-na-dotik-i-navit-obijnati-muziku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2737429-ruh-cesno-zaprosiv-ukrainciv-na-politicne-karooke.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2737429-ruh-cesno-zaprosiv-ukrainciv-na-politicne-karooke.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2737429-ruh-cesno-zaprosiv-ukrainciv-na-politicne-karooke.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737535-visam-dali-dobro-na-akreditaciu-osvitnih-program-v-inozemnih-agenciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737535-visam-dali-dobro-na-akreditaciu-osvitnih-program-v-inozemnih-agenciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737535-visam-dali-dobro-na-akreditaciu-osvitnih-program-v-inozemnih-agenciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2737537-ukrainka-viklikala-furor-u-garderobi-modnic-ssa-na-pocatku-20go-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2737537-ukrainka-viklikala-furor-u-garderobi-modnic-ssa-na-pocatku-20go-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2737537-ukrainka-viklikala-furor-u-garderobi-modnic-ssa-na-pocatku-20go-stolitta.html


 

У Карпатах випав сніг 

В Івано-Франківській області, на горі Піп Іван 

10 липня падає сніг з дощем.

 

ТБ та інтернет: українці назвали головні 

джерела політичних новин 

Громадяни України переважну більшість 

політичної інформації отримують з новин на 

телебаченні.
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