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ТОП 

 

 

Дискусії в ООН про тероризм мають 

враховувати злочини Росії на Донбасі – 

Кислиця ЕКСКЛЮЗИВ 

Протидія тероризму й злочинному екстремізму 

в умовах глобальної пандемії стане основною 

темою дискусій цього тижня в ООН, де буде 

 

 

Вбивство свідка у справі Окуєвої: 

австрійські ЗМІ розповіли подробиці 

Федеральне відомство із захисту конституції та 

боротьби з тероризмом (BVT) Австрії мало 

інформацію щодо загрози життю вбитого у 

суботу чеченського політемігранта Маміхана 

Умарова і навіть в останні дні здійснювала 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058101-diskusii-v-oon-pro-terorizm-maut-vrahovuvati-zlocini-rosii-na-donbasi-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058101-diskusii-v-oon-pro-terorizm-maut-vrahovuvati-zlocini-rosii-na-donbasi-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058101-diskusii-v-oon-pro-terorizm-maut-vrahovuvati-zlocini-rosii-na-donbasi-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058101-diskusii-v-oon-pro-terorizm-maut-vrahovuvati-zlocini-rosii-na-donbasi-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058084-vbivstvo-svidka-u-spravi-akuevoi-avstrijski-zmi-rozpovili-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058084-vbivstvo-svidka-u-spravi-akuevoi-avstrijski-zmi-rozpovili-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058084-vbivstvo-svidka-u-spravi-akuevoi-avstrijski-zmi-rozpovili-podrobici.html


 

Другою мовою в Україні має бути 

англійська, а не російська - Данілов 

Єдиною державно мовою в Україні повинна 

бути українська мова. Другою мовою, яка має 

вивчатися з дитячого садка, має бути 

англійська.

 

Telegram канали в Україні: коштують 

копійки, вплив – колосальний АНАЛІТИКА 

Мова про де-факто надвпливові ЗМІ, які 

існують поза законодавчим полем України у 

цій сфері. Тим вони ваблять і тим же – 

небезпечні

 

 

У Кирилівці закрили базу відпочинку, де 

отруїлись діти 

В Кирилівці закрили базу "Дніпровські зорі", 

де отруїлись відпочивальники.

 

 

Петиція про заборону 5G в Україні набрала 

необхідні голоси 

Електронна петиція з вимогою заборонити 5G 

набрала необхідні для розгляду Президентом 

25 тисяч підписів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057614-drugou-movou-v-ukraini-mae-buti-anglijska-a-ne-rosijska-danilov.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057598-telegram-kanali-v-ukraini-kostuut-kopijki-vpliv-kolosalnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057598-telegram-kanali-v-ukraini-kostuut-kopijki-vpliv-kolosalnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058037-u-kirilivci-zakrili-bazu-vidpocinku-de-otruilis-diti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058037-u-kirilivci-zakrili-bazu-vidpocinku-de-otruilis-diti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058037-u-kirilivci-zakrili-bazu-vidpocinku-de-otruilis-diti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3057898-peticia-pro-zaboronu-5g-v-ukraini-nabrala-neobhidni-golosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3057898-peticia-pro-zaboronu-5g-v-ukraini-nabrala-neobhidni-golosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3057898-peticia-pro-zaboronu-5g-v-ukraini-nabrala-neobhidni-golosi.html


 

Законопроєкт про медіа не регулюватиме 

Netflix та інші стримінг-платформи 

Іноземні нелінійні медіа та платформи 

спільного доступу до інформації, зокрема 

Netflix і Amazon Prime Video, вилучені із 

переліку суб’єктів, на які поширюватиметься 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Генсек ООН опублікував другу доповідь про 

ситуацію в окупованому Криму 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 

оприлюднив другу доповідь про ситуацію з 

правами людини в окупованому РФ Криму. 

Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 

грудня 2019 року.

 

 

Стефанішина їде до Брюсселя 

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 

7-8 липня перебуватиме у Брюсселі та 

зустрінеться з високопосадовцями НАТО і 

Європейського Союзу.

 

 

Україна та Нідерланди мають розширити 

взаємодію у сільському господарстві – посол 

(ФОТО, ВІДЕО)  

Підвищення рівня підготовки фахівців, обмін 

досвідом та реалізація спільних проєктів між 

Україною та Нідерландами - такими були 

основні теми робочого 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057897-zakonoproekt-pro-media-ne-reguluvatime-netflix-ta-insi-strimingplatformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057897-zakonoproekt-pro-media-ne-reguluvatime-netflix-ta-insi-strimingplatformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057897-zakonoproekt-pro-media-ne-reguluvatime-netflix-ta-insi-strimingplatformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058119-gensek-oon-opublikuvav-drugu-dopovid-pro-situaciu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058119-gensek-oon-opublikuvav-drugu-dopovid-pro-situaciu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058119-gensek-oon-opublikuvav-drugu-dopovid-pro-situaciu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3057968-stefanisina-ide-do-brussela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3057968-stefanisina-ide-do-brussela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058027-ukraina-ta-niderlandi-maut-rozsiriti-vzaemodiu-u-silskomu-gospodarstvi-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058027-ukraina-ta-niderlandi-maut-rozsiriti-vzaemodiu-u-silskomu-gospodarstvi-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058027-ukraina-ta-niderlandi-maut-rozsiriti-vzaemodiu-u-silskomu-gospodarstvi-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058027-ukraina-ta-niderlandi-maut-rozsiriti-vzaemodiu-u-silskomu-gospodarstvi-posol.html


 

ВООЗ та Євросоюз передали обладнання 

для 27 лабораторій в Україні ФОТО  

ВООЗ та Євросоюз передали Україні 

обладнання, реагенти та розхідні матеріали 

загальною вартістю 3,5 млн євро для 27 

лабораторних центрів, що здійснюють 

дослідження на виявлення COVID-19.

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу підтвердили ще 543 

випадки COVID-19 

В Україні станом на 6 липня лабораторно 

підтверджені 49 043 випадки COVID-19, за 

добу —  543 нові випадки.

 

 

Динаміка пандемії стабілізується - нарада у 

Президента 

Динаміка перебігу пандемії коронавірусу в 

Україні стабілізується, а відсоток захворілих 

медиків продовжує зменшуватися.

 

 

Черга на тестування COVID-19 не 

перевищує одного дня — Ляшко 

Черга на тестування COVID-19 не перевищує 

одного дня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057983-vooz-ta-evrosouz-peredali-obladnanna-dla-27-laboratorij-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057983-vooz-ta-evrosouz-peredali-obladnanna-dla-27-laboratorij-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057983-vooz-ta-evrosouz-peredali-obladnanna-dla-27-laboratorij-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057531-v-ukraini-za-dobu-pidtverdili-se-543-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057531-v-ukraini-za-dobu-pidtverdili-se-543-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057531-v-ukraini-za-dobu-pidtverdili-se-543-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057813-dinamika-pandemii-stabilizuetsa-narada-u-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057813-dinamika-pandemii-stabilizuetsa-narada-u-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057813-dinamika-pandemii-stabilizuetsa-narada-u-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058035-cerga-na-testuvanna-covid19-ne-perevisue-odnogo-dna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058035-cerga-na-testuvanna-covid19-ne-perevisue-odnogo-dna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058035-cerga-na-testuvanna-covid19-ne-perevisue-odnogo-dna-lasko.html


 

На Львівщині послаблюють карантин: що 

запрацює відзавтра 

З 7 липня в Львівській області розпочнуть 

працювати готелі, заклади громадського 

харчування, спортивні зали та фітнес-центри. 

Наступними можуть бути садочки. 

 

У МОЗ розвіяли черговий міф про 

коронавірус 

Заразитися коронавірусом через взуття 

неможливо, адже воно не контактує з 

дихальними шляхами.

 

 

Мілевський заразився коронавірусом 

Колишній гравець київського "Динамо" і 

збірної України з футболу Артем Мілевський 

захворів на COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Буславець розповіла про два конфлікти із 

ДТЕК Ахметова 

В. о. міністра енергетики Ольга Буславець мала 

з компанією ДТЕК олігарха Ріната Ахметова 

два конфлікти.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3058105-na-lvivsini-poslabluut-karantin-so-zapracue-vidzavtra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3058105-na-lvivsini-poslabluut-karantin-so-zapracue-vidzavtra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3058105-na-lvivsini-poslabluut-karantin-so-zapracue-vidzavtra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057431-u-moz-rozviali-cergovij-mif-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057431-u-moz-rozviali-cergovij-mif-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057431-u-moz-rozviali-cergovij-mif-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3057924-milevskij-zarazivsa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3057924-milevskij-zarazivsa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3057832-buslavec-rozpovila-pro-dva-konflikti-iz-dtek-ahmetova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3057832-buslavec-rozpovila-pro-dva-konflikti-iz-dtek-ahmetova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3057832-buslavec-rozpovila-pro-dva-konflikti-iz-dtek-ahmetova.html


 

Хомчак спростовує фейки про скорочення 

армії 

Інформація про нібито скорочення чисельності 

ЗСУ є маніпулятивною та неправдивою.

 

 

Третьякова: Маємо для себе зрозуміти, що 

люди похилого віку – не тягар для 

суспільства 

Голова Комітету Верховної Ради з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів 

Галина Третьякова вважає, що суспільство має 

змінити ставлення до людей похилого віку. 

 

 

Антимонопольний комітет отримав 

тимчасову очільницю 

Із 6 липня перша заступниця голови 

Антимонопольного комітету України (АМКУ) 

– державна уповноважена Ольга Піщанська 

починає виконувати обов'язки голови АМКУ.

 

 

Реєстрація друкованих ЗМІ обов’язкова в 

період збройної агресії — законопроєкт 

Законопроєкт №2693-д "Про медіа" передбачає 

обов'язкову реєстрацію друкованих засобів 

масової інформації у період збройної агресії на 

території України.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3057785-homcak-sprostovue-fejki-pro-skorocenna-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3057785-homcak-sprostovue-fejki-pro-skorocenna-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3057785-homcak-sprostovue-fejki-pro-skorocenna-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057963-tretakova-maemo-dla-sebe-zrozumiti-so-ludi-pohilogo-viku-ne-tagar-dla-suspilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057963-tretakova-maemo-dla-sebe-zrozumiti-so-ludi-pohilogo-viku-ne-tagar-dla-suspilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057963-tretakova-maemo-dla-sebe-zrozumiti-so-ludi-pohilogo-viku-ne-tagar-dla-suspilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057963-tretakova-maemo-dla-sebe-zrozumiti-so-ludi-pohilogo-viku-ne-tagar-dla-suspilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058014-antimonopolnij-komitet-otrimav-timcasovu-ocilnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058014-antimonopolnij-komitet-otrimav-timcasovu-ocilnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058014-antimonopolnij-komitet-otrimav-timcasovu-ocilnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058004-reestracia-drukovanih-zmi-obovazkova-v-period-zbrojnoi-agresii-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058004-reestracia-drukovanih-zmi-obovazkova-v-period-zbrojnoi-agresii-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058004-reestracia-drukovanih-zmi-obovazkova-v-period-zbrojnoi-agresii-zakonoproekt.html


ЕКОНОМІКА 

 

Інвестори "зеленої" електрики погодилися 

призупинити спорудження нових СЕС 

Інвестори відновлюваних джерел 

електроенергії, підписуючи меморандум з 

урядом, погодилися, що в Україні призупинять 

нове будівництво сонячних електростанцій 

(СЕС), які працюють за "зеленим" тарифом.

 

 

Оборонний сектор за пів року 

профінансований повністю - РНБО 

Фінансування органів сектору безпеки і 

оборони України протягом січня-червня 2020 

року здійснено у повному обсязі. 

 

МОЗ хоче оплачувати через бюджет пошук 

донорів для трансплантації кісткового 

мозку 

Міністерство охорони здоров'я пропонує 

оплачувати державним коштом пошук донорів 

для трансплантації кісткового мозку.

 

Мінекономіки презентувало концепцію 

підтримки АПК на три наступних роки 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства презентувало проєкт 

державної підтримки АПК на 2021-2023 роки; 

проєктом 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3057944-investori-zelenoi-elektriki-pogodilisa-prizupiniti-sporudzenna-novih-ses.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3057944-investori-zelenoi-elektriki-pogodilisa-prizupiniti-sporudzenna-novih-ses.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3057944-investori-zelenoi-elektriki-pogodilisa-prizupiniti-sporudzenna-novih-ses.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3057759-oboronnij-sektor-za-piv-roku-profinansovanij-povnistu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3057759-oboronnij-sektor-za-piv-roku-profinansovanij-povnistu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3057759-oboronnij-sektor-za-piv-roku-profinansovanij-povnistu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057650-moz-hoce-oplacuvati-cerez-budzet-posuk-donoriv-dla-transplantacii-kistkovogo-mozku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057650-moz-hoce-oplacuvati-cerez-budzet-posuk-donoriv-dla-transplantacii-kistkovogo-mozku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057650-moz-hoce-oplacuvati-cerez-budzet-posuk-donoriv-dla-transplantacii-kistkovogo-mozku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3057650-moz-hoce-oplacuvati-cerez-budzet-posuk-donoriv-dla-transplantacii-kistkovogo-mozku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058053-minekonomiki-prezentuvalo-koncepciu-pidtrimki-apk-na-tri-nastupnih-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058053-minekonomiki-prezentuvalo-koncepciu-pidtrimki-apk-na-tri-nastupnih-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058053-minekonomiki-prezentuvalo-koncepciu-pidtrimki-apk-na-tri-nastupnih-roki.html


 

Низький пенсійний вік породжує бідність і є 

викликом економіці - експерт 

Низький пенсійний вік є запорукою бідності і 

великим викликом економіці.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

"Суди" в Криму винесли 1249 постанов про 

штрафи за відмову від громадянства РФ 

Російська влада в окупованому Криму 

систематично переслідує громадян України, 

які мешкають на півострові і не мають 

документів РФ. 

 

 

ІМІ: в Україні з початку року зафіксували 

86 нападів на журналістів 

В Україні за січень-липень цього року 

зафіксовано 112 випадків порушень свободи 

слова, з них 86 стосувалися фізичної агресії 

проти журналістів.

 

 

СФУЖО підвела підсумки проєкту про 

жінок у Другій світовій війні 

Світова федерація українських жіночих 

організацій (СФУЖО) підвела підсумки 

проєкту «Друга світова: українські жінки на 

полі бою, в підпіллі, в окупації та в діаспорі».
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Апеляційний суд підтримав позицію НБУ в 

суперечці з Аджунером 

Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив 

апеляційну скаргу Нацбанку, підтвердивши 

таким чином законність його рішення про 

відмову Шевкі Аджунеру в погодженні на 

посаду голови наглядової ради Ощадбанку. 

 

НАЗК починає перевіряти, як живуть 

чиновники за свої зарплати 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції розпочинає моніторити спосіб життя 

чиновників.

 

 

Двох колишніх "беркутівців" судитимуть за 

розгін Майдану 

До суду скеровано обвинувальний акт 

стосовно двох колишніх міліціонерів полку 

міліції особливого призначення "Беркут", 

підпорядкованого Головному управлінню МВС 

України в місті Києві.

 

 

Розгляд апеляції на запобіжний захід 

Антоненку відклали на 9 липня 

Київський апеляційний суд відклав на 9 липня 

розгляд апеляційної скарги захисту Андрія 

Антоненка на обрання йому запобіжного 

заходу у вигляді решту.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У морі на пляжах Одеси виявили кишкову 

паличку 

Морська вода біля узбережжя Одеси, проби 

якої взято на відстані 5 і 50 метрів від міських 

пляжів, не відповідає стандартам.

 

 

«Зелений туризм»-2020: іноді – як варіант 

для «карантинного» усамітнення 

АНАЛІТИКА 

Поки зовнішній туризм у нокауті, а пляжі 

Одеси не витримують навали 

відпочивальників, чимало з нас згадали про 

зелений туризм

 

 

Вийшов трейлер нової української комедії з 

Бенюком (ВІДЕО) 

Кінокомпанія ІнсайтМедіа презентувала 

офіційний трейлер фільму «Східняк» режисера 

Андрія Іванюка.

 

 

У Коростені туристам пропонують сплав на 

каяках річкою Уж 

У Коростені на Житомирщині для активного 

відпочинку туристи можуть здійснити сплав на 

каяках річкою Уж.
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Ryanair виконав перший рейс з Італії в 

Україну 

Ірландський лоукостер Ryanair виконав 

перший регулярний рейс з Бергамо (Італія) в 

Україну.
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