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ТОП 

 

ЄС дав Україні €11,5 мільйона траншу 

Європейський Союз виділив Україні понад 

11,5 мільйона євро на підтримку реформи 

державного управління.

 

Україна закликає генсека ООН 

відреагувати на російський терор у Криму 

Україна закликала генсекретаря ООН Антоніу 

Гутерреша відреагувати на порушення Росією 

міжнародного права в тимчасово окупованому 

Криму, яка продовжує тактику репресій і 

переслідування кримських татар.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058621-es-dav-ukraini-115-miljona-transu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058621-es-dav-ukraini-115-miljona-transu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058736-ukraina-zaklikae-genseka-oon-vidreaguvati-na-rosijskij-teror-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058736-ukraina-zaklikae-genseka-oon-vidreaguvati-na-rosijskij-teror-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058736-ukraina-zaklikae-genseka-oon-vidreaguvati-na-rosijskij-teror-u-krimu.html


 

СБУ затримала екскуратора ватажків 

"ДНР", причетного до збиття MH17. ВІДЕО 

Служба безпеки України затримала в Києві 

позаштатного працівника ГРУ, який був одним 

із кураторів ватажків «ДНР».

 

Для російської та інших мов нацменшин 

треба окремий закон - представник 

Зеленського в КС 

Верховна Рада має ухвалити окремий закон, 

який регулюватиме статус російської і мов 

інших нацменшин.

 

Зеленський вручив "заслуженого артиста" 

Потапу, а Білик – орден ФОТО  

Президент Володимир Зеленський вручив 

державні відзнаки, яких були удостоєні видатні 

українці з нагоди Дня Конституції за значний 

особистий 

  

 

Пожежі на Луганщині: у найбільш 

постраждалому селищі згоріли 46 будинків 

В селі Смоляниновому Новоайдарського 

району внаслідок лісової пожежі, що 

перекинулася на населені пункти, згоріло 46 

будинків, але такі дані отримані під час 

ліквідації пожежі і можуть бути неточними.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058808-sbu-zatrimala-ekskuratora-vatazkiv-dnr-pricetnogo-do-zbitta-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058808-sbu-zatrimala-ekskuratora-vatazkiv-dnr-pricetnogo-do-zbitta-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058808-sbu-zatrimala-ekskuratora-vatazkiv-dnr-pricetnogo-do-zbitta-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058530-dla-rosijskoi-ta-insih-mov-nacmensin-treba-okremij-zakon-predstavnik-zelenskogo-v-ks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058530-dla-rosijskoi-ta-insih-mov-nacmensin-treba-okremij-zakon-predstavnik-zelenskogo-v-ks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058530-dla-rosijskoi-ta-insih-mov-nacmensin-treba-okremij-zakon-predstavnik-zelenskogo-v-ks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058530-dla-rosijskoi-ta-insih-mov-nacmensin-treba-okremij-zakon-predstavnik-zelenskogo-v-ks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3058635-zelenskij-vruciv-zasluzenogo-artista-potapu-a-bilik-orden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3058635-zelenskij-vruciv-zasluzenogo-artista-potapu-a-bilik-orden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3058635-zelenskij-vruciv-zasluzenogo-artista-potapu-a-bilik-orden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3058791-pozeza-na-lugansini-u-najbils-postrazdalomu-selisi-zgorili-46-budinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3058791-pozeza-na-lugansini-u-najbils-postrazdalomu-selisi-zgorili-46-budinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3058791-pozeza-na-lugansini-u-najbils-postrazdalomu-selisi-zgorili-46-budinkiv.html


 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна хоче на саміті з ЄС погодити 

оновлення Угоди про асоціацію 

Українська сторона сподівається на 

наступному саміті ЄС-Україна у жовтні 

досягти політичної домовленості щодо 

формату роботи з оновлення двосторонньої 

Угоди про асоціацію. 

 

Зустріч у Берліні: мовчанка – знак незгоди 

В обмін на гуманітарні кроки, РФ традиційно 

вимагає від України довгострокових 

політичних рішень, котрі провокують розкол у 

суспільстві» – експерт

 

До експертизи "чорних скриньок" літака 

МАУ акредитують двох українських 

фахівців 

Двох українських фахівців акредитують до 

проведення у Франції експертизи «чорних 

скриньок» збитого в Ірані літака МАУ.

 

 

Україна може звернутися до кількох судів у 

Гаазі щодо збиття літака МАУ 

Заступника генерального прокурора України 

Гюндуз Мамедов наголосив, що існує кілька 

судових інстанцій в Гаазі, до яких може 

звернутися Україна щодо збитого у січні 

українського літака МАУ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058782-ukraina-hoce-na-samiti-z-es-pogoditi-onovlenna-ugodi-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058782-ukraina-hoce-na-samiti-z-es-pogoditi-onovlenna-ugodi-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058782-ukraina-hoce-na-samiti-z-es-pogoditi-onovlenna-ugodi-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058150-zustric-u-berlini-movcanka-znak-nezgodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058150-zustric-u-berlini-movcanka-znak-nezgodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058597-do-ekspertizi-cornih-skrinok-litaka-mau-akredituut-dvoh-ukrainskih-fahivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058597-do-ekspertizi-cornih-skrinok-litaka-mau-akredituut-dvoh-ukrainskih-fahivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058597-do-ekspertizi-cornih-skrinok-litaka-mau-akredituut-dvoh-ukrainskih-fahivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058597-do-ekspertizi-cornih-skrinok-litaka-mau-akredituut-dvoh-ukrainskih-fahivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058478-ukraina-moze-zvernutisa-do-kilkoh-sudiv-u-gaazi-sodo-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058478-ukraina-moze-zvernutisa-do-kilkoh-sudiv-u-gaazi-sodo-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058478-ukraina-moze-zvernutisa-do-kilkoh-sudiv-u-gaazi-sodo-zbitta-litaka-mau.html


 

Україна та Румунія планують відновити 

роботу комісії з питань нацменшин 

Україна та Румунія планують відновити роботу 

Змішаної українсько-румунської комісії з 

питань забезпечення прав осіб, які належать до 

національних меншин.

  

 

Для в'їзду українців відкриті 23 країни 

Для в’їзду українців в умовах пандемії наразі 

відкриті 23 країни, але щоб потрапити до 

частини з них, необхідно отримати в’їзну візу.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні зареєстрували 49 607 випадків 

COVID-19, за добу — 564. ІНФОГРАФІКА 

Станом на 7 липня в Україні лабораторно 

підтверджені 49 607 випадки COVID-19, за 

добу — 564 нових випадків.

 

 

Яким є ризик заразитися коронавірусом на 

автозаправці, в музеї, басейні, їдальні тощо 

Оцінювання проводилося фахівцями Техаської 

медичної асоціації за 9-бальною шкалою

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058738-ukraina-ta-rumunia-planuut-vidnoviti-robotu-komisii-z-pitan-nacmensin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058738-ukraina-ta-rumunia-planuut-vidnoviti-robotu-komisii-z-pitan-nacmensin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058738-ukraina-ta-rumunia-planuut-vidnoviti-robotu-komisii-z-pitan-nacmensin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058350-dla-vizdu-ukrainciv-vidkriti-23-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058350-dla-vizdu-ukrainciv-vidkriti-23-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058252-v-ukraini-zareestruvali-49-607-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058252-v-ukraini-zareestruvali-49-607-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058252-v-ukraini-zareestruvali-49-607-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3058177-akim-e-rizik-zarazitisa-koronavirusom-na-avtozapravci-v-muzei-basejni-idalni-toso.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3058177-akim-e-rizik-zarazitisa-koronavirusom-na-avtozapravci-v-muzei-basejni-idalni-toso.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3058177-akim-e-rizik-zarazitisa-koronavirusom-na-avtozapravci-v-muzei-basejni-idalni-toso.html


 

"Велика цифра": показник захворюваності 

на COVID-19 в Україні - 62,4 особи на 100 

тисяч 

Показник захворюваності на COVID-19 в 

Україні становить 62,4 особи на 100 тисяч 

населення, що пояснюється спалахами хвороби 

на Вінниччині, Закарпатті та Києві. 

 

Сколіоз, друге підборіддя і втрата волосся: 

"віддалений" працівник через 25 років 

Гібридний режим роботи - що поєднує офіс і 

дистанційну зайнятість - може позначитися на 

здоров'ї людей.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський повідомив НАЗК, що забув 

подати "зміни в майновому стані" 

Президент Володимир Зеленський 

поінформував Національне агентство з питань 

запобігання корупції про порушення ним 

законодавства. 

  

 

На неетичну поведінку депутата 

Мотиволовця поскаржилися в 

Регламентний комітет 

Заступник Голови ВР Олена Кондратюк 

звернулася до Регламентного комітету з 

вимогою розглянути неетичну поведінку 

депутата Андрія Мотовиловця  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058500-velika-cifra-pokaznik-zahvoruvanosti-na-covid19-v-ukraini-624-osobi-na-100-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058500-velika-cifra-pokaznik-zahvoruvanosti-na-covid19-v-ukraini-624-osobi-na-100-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058500-velika-cifra-pokaznik-zahvoruvanosti-na-covid19-v-ukraini-624-osobi-na-100-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058500-velika-cifra-pokaznik-zahvoruvanosti-na-covid19-v-ukraini-624-osobi-na-100-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3058323-skolioz-druge-pidboridda-i-vtrata-volossa-viddalenij-pracivnik-cerez-25-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3058323-skolioz-druge-pidboridda-i-vtrata-volossa-viddalenij-pracivnik-cerez-25-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3058323-skolioz-druge-pidboridda-i-vtrata-volossa-viddalenij-pracivnik-cerez-25-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058780-zelenskij-povidomiv-nazk-so-zabuv-podati-zmini-v-majnovomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058780-zelenskij-povidomiv-nazk-so-zabuv-podati-zmini-v-majnovomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058780-zelenskij-povidomiv-nazk-so-zabuv-podati-zmini-v-majnovomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058701-na-neeticnu-povedinku-deputata-motivolovca-poskarzilisa-v-reglamentnij-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058701-na-neeticnu-povedinku-deputata-motivolovca-poskarzilisa-v-reglamentnij-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058701-na-neeticnu-povedinku-deputata-motivolovca-poskarzilisa-v-reglamentnij-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058701-na-neeticnu-povedinku-deputata-motivolovca-poskarzilisa-v-reglamentnij-komitet.html


 

Зеленський vs Порошенко: скільки голосів 

отримали б зараз конкуренти на виборах 

ОПИТУВАННЯ 

Якби вибори Президента проходили 

найближчим часом, за Володимира 

Зеленського у другому турі проголосували б 

65,4% українців, за Петра Порошенка — 

34,6%.

  

 

Парубій розповів КСУ, як Рада голосувала 

за "мовний" закон 

Колишній Голова Верховної Ради 8-го 

скликання Андрій Парубій заявив, що закон 

«Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» був ухвалений 

парламентом з дотриманням усіх необхідних 

процедур. 

 

У Нацраді розповіли про нову модель 

співпраці зі ЗМІ у законопроєкті "Про 

медіа" 

Законопроєкт «Про медіа», рекомендований 

Комітетом Верховної Ради з питань 

інформаційної та гуманітарної політики до 

першого читання, пропонує

ЕКОНОМІКА 

 

Україна та ЄС можуть підписати у липні 

меморандум про допомогу на €1,2 мільярда 

Україна і Євросоюз можуть підписати 

Меморандум про виділення Україні 

макрофінансової допомоги ЄС в обсязі в 1,2 

млрд євро вже цього місяця.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058758-zelenskij-vs-porosenko-skilki-golosiv-otrimali-b-zaraz-konkurenti-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058758-zelenskij-vs-porosenko-skilki-golosiv-otrimali-b-zaraz-konkurenti-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058758-zelenskij-vs-porosenko-skilki-golosiv-otrimali-b-zaraz-konkurenti-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058758-zelenskij-vs-porosenko-skilki-golosiv-otrimali-b-zaraz-konkurenti-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058663-parubij-rozpoviv-ksu-ak-rada-golosuvala-za-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058663-parubij-rozpoviv-ksu-ak-rada-golosuvala-za-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058663-parubij-rozpoviv-ksu-ak-rada-golosuvala-za-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058626-u-nacradi-rozpovili-pro-novu-model-spivpraci-zi-zmi-u-zakonoproekti-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058626-u-nacradi-rozpovili-pro-novu-model-spivpraci-zi-zmi-u-zakonoproekti-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058626-u-nacradi-rozpovili-pro-novu-model-spivpraci-zi-zmi-u-zakonoproekti-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058626-u-nacradi-rozpovili-pro-novu-model-spivpraci-zi-zmi-u-zakonoproekti-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058709-ukraina-ta-es-mozut-pidpisati-u-lipni-memorandum-pro-dopomogu-na-12-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058709-ukraina-ta-es-mozut-pidpisati-u-lipni-memorandum-pro-dopomogu-na-12-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058709-ukraina-ta-es-mozut-pidpisati-u-lipni-memorandum-pro-dopomogu-na-12-milarda.html


 

Зеленський вніс у Раду законопроєкт, що 

допоможе отримати €136 мільйонів на 

енергетику 

Президент Володимир Зеленський вніс до 

Верховної Ради проєкт Закону ―Про 

ратифікацію Гарантійної угоди між Україною 

та Європейським інвестиційним банком 

(Проєкт "Програма підвищення надійності 

підстанцій")‖.

 

 

Буславець пропонує Центренерго перейти 

на закупівлю вугілля замість газу 

ПАТ "Центренерго" продовжує 

використовувати природний газ для 

виробництва електричної енергії, попри 

рішення Кабінету міністрів щодо 

пріоритетного використання вітчизняного 

вугілля на ТЕС. 

 

 

Міненерго завтра обере газопостачальника 

"останньої надії" 

Міністерство енергетики планує 8 липня 

обрати постачальника "останньої надії" (ПОН) 

на ринку газу.

 

 

Реалізація промислової продукції цьогоріч 

зменшилася майже на 13% 

За січень-травень 2020 року обсяги реалізації 

промислової продукції в Україні зменшилися 

на 12,7% у порівнянні з аналогічним періодом 

2019 року, до 940,82 млрд грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058452-zelenskij-vnis-u-radu-zakonoproekt-so-dopomoze-otrimati-136-miljoniv-na-energetiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058452-zelenskij-vnis-u-radu-zakonoproekt-so-dopomoze-otrimati-136-miljoniv-na-energetiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058452-zelenskij-vnis-u-radu-zakonoproekt-so-dopomoze-otrimati-136-miljoniv-na-energetiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3058452-zelenskij-vnis-u-radu-zakonoproekt-so-dopomoze-otrimati-136-miljoniv-na-energetiku.html
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Україна оновила рекорд із експорту зерна - 

57,2 мільйона тонн 

У 2019/2020 маркетинговому році (МР) 

Україна оновила рекорд з експорту зернових – 

57,2 млн тонн.

  

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова вважає затримання в окупованому 

Криму порушенням Конвенції прав людини 

Уповноважений ВР України з прав людини 

Людмила Денісова заявила, що обшуки і 

затримання, які пройшли сьогодні зранку в 

окупованому Криму в …

 

 

Кримського татарина під час обшуку 

змушували зізнатися, що він - член "Хізб ут-

Тахрір" 

В окупованому Криму в ході обшуку, що 

проходив у вівторок, 7 липня, в будинку Еміля 

Зіядінова, співробітник російського силового 

відомства запропонував 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Посли G7 обговорили з Венедіктовою 

систему кримінального правосуддя 

Посли країн «Великої сімки» обговорили з 

генеральним прокурором України Іриною 

Венедіктовою забезпечення неупередженої 

системи кримінального правосуддя. 
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Пограбування авто Укрпошти: поліція 

шукає бежеву "Ладу" з чорним крилом 

ФОТО, ВІДЕО 

Поліція шукає очевидців нападу на автомобіль 

Укрпошти у Лубенському районі Полтавської 

області і дає орієнтування на прикмети 

автомобіля зловмисників.

 

 

Порушення на мільярд: у Держаудитслужбі 

розповіли про моніторинг закупівель 

Державна аудиторська служба України 

протягом минулого тижня виявила порушень 

при закупівлях товарів та послуг на понад 

мільярд гривень, переважну більшість - у сфері 

транспортної інфраструктури. 

 

Підозрюваному в "продажі" посади міністра 

за $200 тисяч призначили 1,2 мільйона 

застав 

За рішенням суду зловмиснику, який 

"продавав" урядову посаду, обрано запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою з правом 

внесення застави - понад мільйон гривень.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

За що насправді звільнили голову 

Антимонопольного комітету АНАЛІТИКА 

Довкола відставки Юрія Терентьєва й досі 

чимало чуток, хоча й фактів не бракує. Дехто 

каже: був надто принциповим, інші закидають 

залежність від олігархів...
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Карпати: шишок більше, людей і сміття 

менше АНАЛІТИКА 

Яка користь горам від нетипових цьогорічних 

процесів, що нуртують у природі й у 

суспільстві?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Карантинне літо у Карпатах: чи приїхали 

туристи ВІДЕО  

Представники туристичної галузі Карпатського 

регіону скаржаться на суттєве скорочення 

кількості відпочивальників через карантинні 

обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

 

Українець відкрив музей селфі у Колорадо 

ВІДЕО 

У найбільшому місті американського штату 

Колорадо - Денвері - емігрант з України 

Олексій Курилин заснував музей селфі.

 

 

Україна додала Албанію до списку країн 

"червоної зони" 

Албанія увійшла до списку країн "червоної 

зони" Міністерства охорони здоров'я України 

за показниками захворюваності на COVID-19.
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Три найпопулярніші країни серед 

українських туристів 

Українці найбільше цікавляться подорожами 

до Угорщини, Туреччини та Франції.

 

 

Як подорожувати за кордон без проблем - 

рекомендації МЗС 

Відповідальність за дотримання правил в’їзду 

до інших країн несуть безпосередньо 

громадяни, які вирушають у подорож.
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