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ТОП 

 

Клімкін радить Зеленському зустрічатися з 

Путіним тільки при партнерах 

Міністр закордонних справ України Павло 

Клімкін порадив Президенту Володимиру 

Зеленському зустрічатися з президентом РФ 

Володимиром Путіним лише у присутності 

міжнародних партнерів та друзів України.

 

 

МЗС засудило обстріл автоколони на 

Донбасі 

Міністерство закордонних справ засудило 

обстріл вантажівки ЗСУ у районі Гранітного, у 

результаті якого загинув 1 військовий.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737791-klimkin-radit-zelenskomu-zustricatisa-z-putinim-tilki-pri-partnerah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737791-klimkin-radit-zelenskomu-zustricatisa-z-putinim-tilki-pri-partnerah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2737845-mzs-zasudilo-obstril-avtokoloni-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2737845-mzs-zasudilo-obstril-avtokoloni-na-donbasi.html


 

Сущенка залишать у “безпечному місці” 

колонії - захисник 

На початку серпня минає третій тримісячний 

термін перебування незаконно засудженого в 

Росcии українського журналіста Романа 

Сущенка в безпечному місці в колонії, і зараз 

питання про продовження перебування 

Сущенка там «принципово вирішене».

 

СВІТ 

 

У Держдепі розповіли про останні 

переговори з росіянами 

Адміністрація президента Трампа націлена на 

зменшення розбіжностей у відносинах з 

Росією, особливо щодо реагування на 

глобальні виклики, однак, негативна поведінка 

РФ залишається перешкодою для поліпшення 

двосторонніх відносин.

 

 

Кандидат у президенти Єврокомісії 

визначила три пріоритети майбутньої 

діяльності 

Кандидат на посаду президентом Єврокомісії 

Урсула фон дер Ляєн у середу провела зустрічі 

з керівниками політичних груп 

Європарламенту та розповіла про свої 

пріоритети на запропонованій посаді.

 

 

Кандидат у президенти Єврокомісії 

зустрілася з керівниками політичних груп 

ЄП 

Однією з головних тем для обговорення 

кандидата до призначення на посаду 

Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з 

керівниками політичних груп Європарламенту 

була подальша доля концепції 

«Spitzenkandidaten» (провідних кандидатів)

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2737809-susenka-zalisat-u-bezpecnomu-misci-kolonii-zahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2737809-susenka-zalisat-u-bezpecnomu-misci-kolonii-zahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737797-u-derzdepi-rozpovili-pro-ostanni-peregovori-z-rosianami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737797-u-derzdepi-rozpovili-pro-ostanni-peregovori-z-rosianami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737879-kandidat-u-prezidenti-evrokomisii-viznacila-tri-prioriteti-majbutnoi-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737879-kandidat-u-prezidenti-evrokomisii-viznacila-tri-prioriteti-majbutnoi-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737879-kandidat-u-prezidenti-evrokomisii-viznacila-tri-prioriteti-majbutnoi-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737879-kandidat-u-prezidenti-evrokomisii-viznacila-tri-prioriteti-majbutnoi-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737849-odna-z-golovnih-tem-diskusij-u-evroparlamenti-bula-koncepcia-providnih-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737849-odna-z-golovnih-tem-diskusij-u-evroparlamenti-bula-koncepcia-providnih-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737849-odna-z-golovnih-tem-diskusij-u-evroparlamenti-bula-koncepcia-providnih-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737849-odna-z-golovnih-tem-diskusij-u-evroparlamenti-bula-koncepcia-providnih-kandidativ.html


 

Гербст розповів, як сприймати слова Путіна 

про "домовленості" з Обамою щодо України 

Вислів Путіна про нібито "невиконані 

домовленості" з боку президента Обами щодо 

України в 2014 році не піддається аналізу, бо 

жодна конкретика так і не була названа.

 

 

Британія відмовила у візі співробітнику 

МЗС Росії 

Британія не видала візу співробітнику 

російського МЗС, який був акредитований на 

конференції зі свободи ЗМІ.

 

 

США хочуть сформувати коаліцію на захист 

судноплавства поблизу Ірану 

Сполучені Штати Америки працюють над 

формуванням військової коаліції для захисту 

судноплавства в Ормузькій протоц

 

 

Звільнений з в'язниці в КНДР австралієць 

заперечує обвинувачення у шпигунстві 

Австралійський студент, звільнений минулого 

тижня з тюремного ув'язнення в КНДР, 

спростував обвинувачення у шпигунстві.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737833-gerbst-rozpoviv-ak-sprijmati-slova-putina-pro-domovlenosti-z-obamou-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737833-gerbst-rozpoviv-ak-sprijmati-slova-putina-pro-domovlenosti-z-obamou-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737853-britania-vidmovila-u-vizi-spivrobitniku-mzs-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737853-britania-vidmovila-u-vizi-spivrobitniku-mzs-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737831-ssa-hocut-sformuvati-koaliciu-na-zahist-sudnoplavstva-poblizu-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737831-ssa-hocut-sformuvati-koaliciu-na-zahist-sudnoplavstva-poblizu-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737829-zvilnenij-z-vaznici-v-kndr-avstraliec-zaperecue-obvinuvacenna-u-spigunstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2737829-zvilnenij-z-vaznici-v-kndr-avstraliec-zaperecue-obvinuvacenna-u-spigunstvi.html


 

Японський зонд "Хаябуса-2" здійснив 

посадку на астероїд 

Зонд Японського агентства аерокосмічних 

досліджень (JAXA) "Хаябуса-2" здійснив 

успішну посадку на поверхню астероїда Рюгу, 

що знаходиться за 250 млн км від Землі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У США назвали "продуктивною" розмову з 

Данилюком щодо енергобезпеки України 

Міністр енергетики США Рік Перрі позитивно 

оцінив переговори американської адміністрації 

із секретарем РНБО України Олександром 

Данилюком у Вашингтоні, назвавши розмову 

"продуктивною

 

 

Філарет каже, що краще б не давав інтерв’ю 

“ворожому” каналу “Росія24” 

Почесний патріарх Філарет стверджує, що не 

знав, що його інтерв’ю пропагандистському 

каналу “Росія24” викличе таку негативну 

реакцію у суспільстві. І якби передбачив таке, 

він би ймовірно відмовився від інтерв’ю.

 

УКРАЇНА 

 

Гройсман: Об’єднання громад – це їхній 

розвиток, роз’єднання – стагнація 

Одна з найбільш успішних реформ уряду 

України — децентралізація. Це - запорука 

розвитку громад, відповідальності їхніх 

керівників і виконання програм зміни якості 

життя людей

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2737882-aponskij-zond-haabusa2-zdijsniv-posadku-na-asteroid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2737882-aponskij-zond-haabusa2-zdijsniv-posadku-na-asteroid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737885-u-ssa-nazvali-produktivnou-rozmovu-z-danilukom-sodo-energobezpeki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737885-u-ssa-nazvali-produktivnou-rozmovu-z-danilukom-sodo-energobezpeki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737817-filaret-kaze-so-krase-b-ne-davav-intervu-vorozomu-kanalu-rosia24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737817-filaret-kaze-so-krase-b-ne-davav-intervu-vorozomu-kanalu-rosia24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2737795-grojsman-obednanna-gromad-ce-ihnij-rozvitok-rozednanna-stagnacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2737795-grojsman-obednanna-gromad-ce-ihnij-rozvitok-rozednanna-stagnacia.html


 

Українці очікують від Президента і Ради 

завершення війни на Донбасі 

Найбільше українці очікують від Президента і 

Верховної Ради завершення війни на Донбасі, 

покращення економіки та боротьби з 

корупцією.

 

 

На програму протезування уряд направив 

1,2 мільярда - Гройсман 

Кабмін направив 1,2 млрд грн на забезпечення 

протезуванням воїнів і людей з інвалідністю.

 

 

І парад, і гроші військовим: Гройсман 

обіцяє Зеленському підготувати варіанти  

Уряд підготує Президенту Зеленському 

варіанти проведення військового параду, не 

відмовляючись від грошових добавок 

військовим.

 

 

Порошенко зустрівся з виборцями в 

Ужгороді 

5-й президент України та лідер партії 

"Європейська солідарність" Петро Порошенко 

відвідав Закарпаття та провів зустріч із 

виборцями на Театральній площі Ужгорода.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737802-ukrainci-ocikuut-vid-prezidenta-i-radi-zaversenna-vijni-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737802-ukrainci-ocikuut-vid-prezidenta-i-radi-zaversenna-vijni-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2737800-na-programu-protezuvanna-vijskovih-napravili-12-milarda-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2737800-na-programu-protezuvanna-vijskovih-napravili-12-milarda-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737813-i-parad-i-grosi-vijskovim-grojsman-obicae-zelenskomu-pidgotuvati-varianti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2737813-i-parad-i-grosi-vijskovim-grojsman-obicae-zelenskomu-pidgotuvati-varianti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2737847-porosenko-zustrivsa-z-viborcami-v-uzgorodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2737847-porosenko-zustrivsa-z-viborcami-v-uzgorodi.html


 

Українці назвали корупцію та війну 

найгострішими проблемами 

Українці вважають корупцію в державних 

органах та воєнні дії на Донбасі 

найважливішими проблемами на сьогодні.

 

 

Уряд затвердив фінансування двох 

інноваційних проєктів у Дніпрі 

Кабінет міністрів України затвердив 

фінансування на суму 22 млн грн двох 

інноваційних проєктів у місті Дніпро.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 42 рази порушили “тишу”, один 

військовий загинув, дев’ятеро поранених 

Збройні формування РФ 42 рази порушили 

режим припинення вогню. З них 28 разів – із 

застосуванням заборонених Мінськими 

угодами артилерійських систем калібру 122 

мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

 

 

Виплачувати пенсії в ОРДЛО наразі 

неможливо - глава МінТОТ 

Виплачувати українські пенсії на окупованих 

територіях Донецької та Луганської областей 

до повернення цих територій під контроль 

української влади – неможливо.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737819-ukrainci-nazvali-korupciu-ta-vijnu-najgostrisimi-problemami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737819-ukrainci-nazvali-korupciu-ta-vijnu-najgostrisimi-problemami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2737877-urad-zatverdiv-finansuvanna-dvoh-innovacijnih-proektiv-u-dnipri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2737877-urad-zatverdiv-finansuvanna-dvoh-innovacijnih-proektiv-u-dnipri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2737883-okupanti-42-razi-porusili-tisu-odin-vijskovij-zaginuv-devatero-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2737883-okupanti-42-razi-porusili-tisu-odin-vijskovij-zaginuv-devatero-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2737815-viplacuvati-pensii-v-ordlo-narazi-nemozlivo-glava-mintot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2737815-viplacuvati-pensii-v-ordlo-narazi-nemozlivo-glava-mintot.html


 

На Донеччині за рахунок регіону відновлено 

1057 будинків 

На Донеччині з серпня 2017 року за рахунок 

регіонального матеріального резерву 

відновлено вже 1057 будинків, які були 

пошкоджені обстрілами російських окупантів.

 
 

СУСПІЛЬСТВО 

 

11 липня: народний календар і астровісник 

Нині чудотворців Кіра та Іоанна; про що 

просити «Троєручицю» і концентруймося на 

сімейних цінностях

 

11 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 75 років тому, розпочалися 

установчі збори Української Головної 

Визвольної Ради – підпільного вищого 

політичного органу українського визвольного 

руху, створеного з ініціативи УПА й ОУН. 

 

 

На Київщині у виправному центрі виявлено 

численні порушення прав засуджених 

В Ірпінському виправному центрі № 132 на 

Київщині виявлено численні порушення прав 

засуджених.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2737841-na-doneccini-za-rahunok-regionu-vidnovleno-1057-budinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2737841-na-doneccini-za-rahunok-regionu-vidnovleno-1057-budinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2737674-11-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2737674-11-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737681-11-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2737681-11-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2737851-na-kiivsini-u-vipravnomu-centri-viavleno-cislenni-porusenna-prav-zasudzenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2737851-na-kiivsini-u-vipravnomu-centri-viavleno-cislenni-porusenna-prav-zasudzenih.html


 

У Києві презентували стрічку про двох 

кухарів “Смачного!” 

У Києві відбулася презентація 

короткометражної стрічки "Смачного", знятої 

на замовлення Міністерства інформаційної 

політики України.

 

"Ше.Fest" не відкладається, він пройде 17-

18 серпня на Черкащині 

Вшосте на батьківщині Тараса Шевченка 

відбудеться музичний благодійний фестиваль 

"Ше.Fest".

 

Медреформі на Херсонщині загрожує 

депутатський шантаж - Супрун 

Депутати Херсонської обласної ради на чолі з 

Владиславом Мангером планують позбавити 

всі заклади охорони здоров’я регіону 

можливості отримувати кошти за медичні 

послуги наступного року.

 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2737839-u-kievi-prezentuvali-stricku-pro-dvoh-kuhariv-smacnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2737839-u-kievi-prezentuvali-stricku-pro-dvoh-kuhariv-smacnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2737823-sefestne-vidkladaetsa-vin-projde-1718-serpna-na-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2737823-sefestne-vidkladaetsa-vin-projde-1718-serpna-na-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2737793-medreformi-na-hersonsini-zagrozue-deputatskij-santaz-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2737793-medreformi-na-hersonsini-zagrozue-deputatskij-santaz-suprun.html
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