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ТОП 

 

МЗС висловило протест через затримання у 

Москві 45 кримських татар 

Міністерство закордонних справ України 

висловило протест у зв'язку із затриманням 

біля Верховного суду в Москві 45 кримських 

татар, які прийшли туди на акцію підтримки 

співвітчизників.

 

 

Кліматичне зрушення на Південь: у 

мегаполісах різко потеплішає до 2050 року 

77 відсотків найбільших міст світу в найближчі 

30 років зіткнуться з різким потеплінням.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2738631-mzs-vislovilo-protest-cerez-zatrimanna-u-moskvi-45-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2738631-mzs-vislovilo-protest-cerez-zatrimanna-u-moskvi-45-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2738643-klimaticne-zrusenna-na-pivden-u-megapolisah-rizko-poteplisae-do-2050-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2738643-klimaticne-zrusenna-na-pivden-u-megapolisah-rizko-poteplisae-do-2050-roku.html


 

В окупованому Криму вбили кримського 

татарина – журналіст 

Знайдено вбитим зниклого в окупованому 

Криму Фахрі Мустафаєва.

 

 

США ввели санкції проти контррозвідки 

Венесуели 

Міністерство фінансів США запровадило 

санкції проти Директорату військової 

контррозвідки Венесуели через ув'язнення, 

катування й убивства політичних опонентів 

режиму Мадуро.

 

СВІТ 

 

Штати націлені лише на повне ядерне 

роззброєння КНДР – Держдеп 

Сполучені Штати разом із союзниками 

орієнтовані лише на повне ядерне роззброєння 

КНДР у врегулюванні ситуації щодо загрози, 

яка залишається актуальною в регіоні 

Корейського півострова.

 

 

Британія оголосила "критичний" рівень 

загрози для суден у Перській затоці - ЗМІ 

Велика Британія підвищила до максимального 

рівня оцінку загрози для суден під 

британським прапором, що проходять через 

іранські води в Перській затоці.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2738717-v-okupovanomu-krimu-vbili-krimskogo-tatarina-zurnalist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2738717-v-okupovanomu-krimu-vbili-krimskogo-tatarina-zurnalist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738679-ssa-vveli-sankcii-proti-kontrrozvidki-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738679-ssa-vveli-sankcii-proti-kontrrozvidki-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738621-stati-nacileni-lise-na-povne-aderne-rozzbroenna-kndr-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738621-stati-nacileni-lise-na-povne-aderne-rozzbroenna-kndr-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738652-britania-ogolosila-kriticnij-riven-zagrozi-dla-suden-u-perskij-zatoci-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738652-britania-ogolosila-kriticnij-riven-zagrozi-dla-suden-u-perskij-zatoci-zmi.html


 

Байден пояснив, чому Путін боїться ідеї 

лібералізму 

Президент РФ Володимир Путін розповідає, 

що ідея лібералізму, мовляв, «застаріла», тому, 

що вона насправді потужніша за будь-яку 

армію світу, вважає потенційний кандидат у 

президенти США 2020-го року від 

Демократичної партії Джозеф Байден. 

 

 

Протидія гібридній агресії РФ має бути 

багатовимірною - начальник штабу армії 

США  

Стратегія Росії у Європі, Середземному та 

Чорному морях полягає у спробах нівелювати 

трансатлантичні інституції, створити буферну 

зору, легітимізувати окупацію Криму та 

позбавити Україну суверенних морських прав, 

а протидія гібридній агресії Росії має бути 

багаторівневою. 

 

Автомобіль ООН підірвався на міні в Малі: 

поранені 10 миротворців 

Унаслідок наїзду спецавтомобіля на міну, 

отримали поранення десятеро миротворців 

ООН у Малі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Президент Естонії призначила нового посла 

в Україні 

Президент Естонії Керсті Кальюлайд 

призначила новим послом в Україні Каймо 

Кууска.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738666-bajden-poasniv-comu-putin-boitsa-idei-liberalizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738666-bajden-poasniv-comu-putin-boitsa-idei-liberalizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738672-protidia-gibridnij-agresii-rf-mae-buti-bagatovimirnou-nacalnik-stabu-armii-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738672-protidia-gibridnij-agresii-rf-mae-buti-bagatovimirnou-nacalnik-stabu-armii-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738672-protidia-gibridnij-agresii-rf-mae-buti-bagatovimirnou-nacalnik-stabu-armii-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738672-protidia-gibridnij-agresii-rf-mae-buti-bagatovimirnou-nacalnik-stabu-armii-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738687-avtomobil-oon-pidirvavsa-na-mini-v-mali-poraneni-10-mirotvorciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2738687-avtomobil-oon-pidirvavsa-na-mini-v-mali-poraneni-10-mirotvorciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738634-prezident-estonii-priznacila-novogo-posla-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738634-prezident-estonii-priznacila-novogo-posla-v-ukraini.html


 

Росія побачила "загрозу" нацбезпеці від 

Світового конгресу українців 

Генеральна прокуратура РФ ухвалила рішення 

про визнання небажаної діяльності 

міжнародної неурядової організації - Світового 

конгресу українців на території Російської 

Федерації.

 

 

Молдова хоче покласти край контрабанді на 

молдавсько-українському кордоні - Санду 

Молдова виступає за встановлення спільного, 

постійного й ефективного контролю на 

контрольно-пропускних пунктах молдавсько-

українського кордону.

 

 

Начальник штабу армії США розповів про 

кроки для посилення обороноздатності 

України  

Для подальших кроків у посиленні 

обороноздатності України США необхідно 

оцінити, як вона використовує вже надані 

раніше військово-технічні засоби і визначити, 

яку подальшу летальну зброю Україна буде 

здатна прийняти та застосовувати. 

 

УКРАЇНА 

 

Клімкін відреагував на відмову Ради його 

звільнити 

Міністр закордонних справ України Павло 

Клімкін відреагував на рішення Верховної 

Ради, яка не проголосувала за його відставку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2738645-rosia-pobacila-zagrozu-nacbezpeci-vid-svitovogo-kongresu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2738645-rosia-pobacila-zagrozu-nacbezpeci-vid-svitovogo-kongresu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738660-moldova-hoce-poklasti-kraj-kontrabandi-na-moldavskoukrainskomu-kordoni-sandu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738660-moldova-hoce-poklasti-kraj-kontrabandi-na-moldavskoukrainskomu-kordoni-sandu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738709-nacalnik-stabu-armii-ssa-rozpoviv-pro-kroki-dla-posilenna-oboronozdatnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738709-nacalnik-stabu-armii-ssa-rozpoviv-pro-kroki-dla-posilenna-oboronozdatnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738709-nacalnik-stabu-armii-ssa-rozpoviv-pro-kroki-dla-posilenna-oboronozdatnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738709-nacalnik-stabu-armii-ssa-rozpoviv-pro-kroki-dla-posilenna-oboronozdatnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738656-klimkin-vidreaguvav-na-vidmovu-radi-jogo-zvilniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738656-klimkin-vidreaguvav-na-vidmovu-radi-jogo-zvilniti.html


 

Чорновол запропонувала Зеленському 

обміняти її на моряків і Сенцова 

Кандидат в народні депутати зі списку партії 

«Європейська солідарність» Тетяна Чорновол в 

ефірі телеканалу Еспресо звернулася до 

президента Володимира Зеленського із 

закликом обміняти її на військовополонених 

українських моряків та Олега Сенцова. 

 

 

Стефанчук заявив, що виборчий кодекс 

прийнятий з порушенням регламенту 

Представник президента України у Верховній 

Раді Руслан Стефанчук вважає, що Верховна 

Рада ухвалила Виборчий кодекс із порушенням 

регламенту, тому в Офісі глави держави його 

ретельно вивчать перш ніж президент 

вирішить,чи буде його підписувати.

 

БЕЗПЕКА 

 

На Донбасі - 24 обстріли за добу: загинув 

боєць ЗСУ, двоє поранені 

На Донбасі 11 липня збройні формування 

Російської Федерації 24 рази порушили режим 

припинення вогню.

 

 

Окупанти обстріляли з гармат Чермалик, 

загинув мирний житель 

Окупанти на Донбасі з артилерії обстріляли 

Чермалик. У наслідок обстрілу загинув 

місцевий житель.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738658-cornovol-zaproponuvala-zelenskomu-obminati-ii-na-morakiv-i-sencova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738658-cornovol-zaproponuvala-zelenskomu-obminati-ii-na-morakiv-i-sencova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738675-stefancuk-zaaviv-so-viborcij-kodeks-prijnato-z-porusennam-reglamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2738675-stefancuk-zaaviv-so-viborcij-kodeks-prijnato-z-porusennam-reglamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738719-na-donbasi-24-obstrili-za-dobu-zaginuv-boec-zsu-dvoe-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738719-na-donbasi-24-obstrili-za-dobu-zaginuv-boec-zsu-dvoe-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738685-okupanti-obstrilali-z-garmat-cermalik-zaginuv-mirnij-zitel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738685-okupanti-obstrilali-z-garmat-cermalik-zaginuv-mirnij-zitel.html


 

Українські морпіхи готуються до 

чергування у складі тактичної групи ЄС 

«Хелброк» 

На одному з полігонів Одещини триває 

підготовка підрозділу морської піхоти ВМС ЗС 

України до наступного оперативного 

чергування у складі бойової тактичної групи 

Європейського Союзу «Хелброк»

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Петра-Павла; прощаємося з зозулею, 

чи буде мороз на Різдво і чи порветься там, де 

тонко

 

 

Трейлер фільму Сенцова "Номери" 

презентують на Одеському кінофестивалі 

На Одеському міжнародному кінофестивалі 13 

липня буде представлено трейлер фільму 

незаконно ув'язненого в РФ режисера Олега 

Сенцова "Номери".

 

 

У Троїцькому провели тижневий фестиваль 

«Я українець!» 

Фестиваль «Я українець! Це гордість для 

мене!», який проходив у районному центрі 

Троїцьке на Луганщині, зібрав чимало дітей 

різного віку, молодь та представників 

старшого покоління.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738691-ukrainski-morpihi-gotuutsa-do-cerguvanna-u-skladi-takticnoi-grupi-es-helbrok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738691-ukrainski-morpihi-gotuutsa-do-cerguvanna-u-skladi-takticnoi-grupi-es-helbrok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738691-ukrainski-morpihi-gotuutsa-do-cerguvanna-u-skladi-takticnoi-grupi-es-helbrok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2738691-ukrainski-morpihi-gotuutsa-do-cerguvanna-u-skladi-takticnoi-grupi-es-helbrok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2738309-12-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2738309-12-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2738637-trejler-filmu-sencova-nomeri-prezentuut-na-odeskomu-kinofestivali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2738637-trejler-filmu-sencova-nomeri-prezentuut-na-odeskomu-kinofestivali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2738681-u-troickomu-proveli-tiznevij-festival-a-ukrainec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2738681-u-troickomu-proveli-tiznevij-festival-a-ukrainec.html
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