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ТОП 

 

РФ проводить в Україні інформаційну 

спецоперацію – зовнішня розвідка ЗАЯВА 

Росія продовжує інформаційні спецоперації в 

Україні та намагається використати Україну 

для зовнішнього впливу на перебіг політичних 

подій у світі. 

 

У ―Євросолідарності‖ відреагували на 

плівки ―розмов Порошенка з Путіним‖ 

Оприлюднені народним депутатом Андрієм 

Деркачем записи розмови нібито п'ятого 

Президента України Петра Порошенка з 

президентом Російської Федерації 

Володимиром Путіном є фальсифікацією.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060050-rf-provodit-v-ukraini-informacijnu-specoperaciu-zovnisna-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060050-rf-provodit-v-ukraini-informacijnu-specoperaciu-zovnisna-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060050-rf-provodit-v-ukraini-informacijnu-specoperaciu-zovnisna-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060070-u-evrosolidarnosti-vidreaguvali-na-plivki-rozmov-porosenka-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060070-u-evrosolidarnosti-vidreaguvali-na-plivki-rozmov-porosenka-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060070-u-evrosolidarnosti-vidreaguvali-na-plivki-rozmov-porosenka-z-putinim.html


 

В ОБСЄ підтвердили введення російської 

валюти на окупованому Донбасі 

Координатор ОБСЄ в економічній робочій 

групі Тристоронньої контактної групи Ульріх 

Бранденбург підтвердив введення російської 

валюти в окупованих районах Донбасу.

 

 

Закон до вступ випускників з Донбасу не 

означає визнання атестатів ОРДЛО — 

комітет Ради 

Ухвалення закону, який дозволяє випускникам 

шкіл із тимчасово окупованих територій 

вступати до вищих навчальних закладів без 

складання ЗНО, не 

 

 

Луганщину підключили до об'єднаної 

енергосистеми України 

Офіційно почала працювати підстанція 500/220 

кіловольт на околиці міста Кремінна, що 

під’єднала північну частину Луганської області 

до об’єднаної енергосистеми України.

 

 

Постраждалим від повені на Прикарпатті 

почали нараховувати допомогу 

В Івано-Франківській області розпочали 

роботу щодо виплати матеріальної допомоги 

постраждалим від повені. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060276-v-obse-pidtverdili-vvedenna-rosijskoi-valuti-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060276-v-obse-pidtverdili-vvedenna-rosijskoi-valuti-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060276-v-obse-pidtverdili-vvedenna-rosijskoi-valuti-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059921-zakon-do-vstup-vipusknikiv-z-donbasu-ne-oznacae-viznanna-atestativ-ordlo-komitet-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059921-zakon-do-vstup-vipusknikiv-z-donbasu-ne-oznacae-viznanna-atestativ-ordlo-komitet-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059921-zakon-do-vstup-vipusknikiv-z-donbasu-ne-oznacae-viznanna-atestativ-ordlo-komitet-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059921-zakon-do-vstup-vipusknikiv-z-donbasu-ne-oznacae-viznanna-atestativ-ordlo-komitet-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060102-lugansinu-pidklucili-do-obednanoi-energosistemi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060102-lugansinu-pidklucili-do-obednanoi-energosistemi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060102-lugansinu-pidklucili-do-obednanoi-energosistemi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060086-postrazdalim-vid-poveni-na-prikarpatti-pocali-narahovuvati-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060086-postrazdalim-vid-poveni-na-prikarpatti-pocali-narahovuvati-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060086-postrazdalim-vid-poveni-na-prikarpatti-pocali-narahovuvati-dopomogu.html


 

Луцький замок і 200 гривень: Зеленський на 

Волині зробив "селфі мрії" 

Президент Володимир Зеленський у Луцьку 

здійснив свою мрію і порівняв зображення на 

200-гривневій купюрі з реальною вежею замка 

Любарта.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна і НАТО домовились посилити 

військову присутність у Чорному морі 

Міністр оборони України Андрій Таран та 

генсекретар НАТО Єнс Столтенберг 

обговорили безпекову ситуацію на сході 

України та в акваторії Чорного моря і 

 

 

Росія вимагає змінити законопроєкт про 

особливий статус Донбасу - учасник ТКГ 

Російська сторона в Тристоронній контактній 

групі з мирного врегулювання ситуації в 

Донецькій і Луганській областях затягує 

процес переговорів і вимагає виключити 

преамбулу з законопроекту про особливий 

статус Донбасу.

 

Гризлов у ТКГ заявив, що в Україні 

"створили ще дві держави" 

Повноважний представник Російської 

Федерації у Тристоронній контактній групі 

Борис Гризлов заявив під час засідання ТКГ 8 

липня, що "на сьогодні в Україні створено ще 

дві держави". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3059941-luckij-zamok-i-200-griven-zelenskij-na-volini-zrobiv-selfi-mrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3059941-luckij-zamok-i-200-griven-zelenskij-na-volini-zrobiv-selfi-mrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3059941-luckij-zamok-i-200-griven-zelenskij-na-volini-zrobiv-selfi-mrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060131-ukraina-i-nato-domovilis-posiliti-vijskovu-prisutnist-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060131-ukraina-i-nato-domovilis-posiliti-vijskovu-prisutnist-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060131-ukraina-i-nato-domovilis-posiliti-vijskovu-prisutnist-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060104-rosia-vimagae-zminiti-zakonoproekt-pro-osoblivij-status-donbasu-ucasnik-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060104-rosia-vimagae-zminiti-zakonoproekt-pro-osoblivij-status-donbasu-ucasnik-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060104-rosia-vimagae-zminiti-zakonoproekt-pro-osoblivij-status-donbasu-ucasnik-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060227-cimbaluk-v-obse-zaklikav-rosiu-poasniti-zaavu-grizlova-pro-se-dvi-derzavi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060227-cimbaluk-v-obse-zaklikav-rosiu-poasniti-zaavu-grizlova-pro-se-dvi-derzavi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060227-cimbaluk-v-obse-zaklikav-rosiu-poasniti-zaavu-grizlova-pro-se-dvi-derzavi-v-ukraini.html


 

Багато біженців в Україні працюють "у 

таких місцях, як Троєщина" – представник 

ООН 

Представник Управління верховного комісара 

ООН з питань біженців в Україні Пабло Матеу 

констатує, що точна кількість біженців в 

Україні нікому не відома.

 

 

Кулеба – про перемовини з РФ щодо 

Донбасу: Є одне питання, яке блокує все 

Прагнення Росії змусити Україну до прямого 

діалогу з представниками ОРДЛО є темою 

найгострішого протистояння на перемовинах 

щодо врегулювання збройного конфлікту на 

Донбасі.

 

 

Чотири з десяти іноземців, що приїжджають 

жити та працювати до Угорщини - з 

України СТАТИСТИКА 

Чотири з десяти іноземців, які приїжджають 

жити та працювати до Угорщини – це українці.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні зареєстрували 51 224 випадки 

COVID-19, за добу — 810 ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 9 липня лабораторно 

підтверджено 51 224 випадки COVID-19, 

зокрема за добу виявлено 810 нових. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060219-bagato-bizenciv-v-ukraini-pracuut-u-takih-miscah-ak-troesina-predstavnik-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060219-bagato-bizenciv-v-ukraini-pracuut-u-takih-miscah-ak-troesina-predstavnik-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060219-bagato-bizenciv-v-ukraini-pracuut-u-takih-miscah-ak-troesina-predstavnik-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060219-bagato-bizenciv-v-ukraini-pracuut-u-takih-miscah-ak-troesina-predstavnik-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060016-kuleba-pro-peremovini-z-rf-sodo-donbasu-e-odne-pitanna-ake-blokue-vse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060016-kuleba-pro-peremovini-z-rf-sodo-donbasu-e-odne-pitanna-ake-blokue-vse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060016-kuleba-pro-peremovini-z-rf-sodo-donbasu-e-odne-pitanna-ake-blokue-vse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3059784-cotiri-z-desati-inozemciv-so-priizdzaut-ziti-ta-pracuvati-do-ugorsini-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3059784-cotiri-z-desati-inozemciv-so-priizdzaut-ziti-ta-pracuvati-do-ugorsini-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3059784-cotiri-z-desati-inozemciv-so-priizdzaut-ziti-ta-pracuvati-do-ugorsini-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3059784-cotiri-z-desati-inozemciv-so-priizdzaut-ziti-ta-pracuvati-do-ugorsini-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059672-v-ukraini-zareestruvali-51-224-vipadki-covid19-za-dobu-810.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059672-v-ukraini-zareestruvali-51-224-vipadki-covid19-za-dobu-810.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059672-v-ukraini-zareestruvali-51-224-vipadki-covid19-za-dobu-810.html


 

COVID-19 може викликати серйозні 

порушення в роботі мозку ДОСЛІДЖЕННЯ 

Науковці університетського коледжу Лондона 

(UCL), провівши серію досліджень, дійшли 

висновку, що коронавірусні інфекції можуть 

бути причиною неврологічних ускладнень та 

викликати ушкодження нервової системи і 

мозку людини.

 

Чому заразитися COVID-19 через поверхні 

менш імовірно, ніж при тривалому контакті 

АНАЛІТИКА 

Аерозольний шлях передачі коронавіурусу 

ставить під сумнів безпечність соціальної 

дистанції у півтора метри

 

 

У курортних закладах Закарпаття не 

зафіксовано спалахів коронавірусу – ОДА 

На Закарпатті за час дії карантинних обмежень 

не фіксувалися факти спалахів коронавірусної 

інфекції в санаторно-курортних закладах.

 

УКРАЇНА 

 

Медіарух підтримує законопроєкт про медіа 

- з певними правками ЗАЯВА 

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» та 

його організації-учасниці висловили підтримку 

законопроєкту «Про медіа», підготовленому 

до  …

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3059576-covid19-moze-viklikati-serjozni-porusenna-v-roboti-mozku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3059576-covid19-moze-viklikati-serjozni-porusenna-v-roboti-mozku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3059576-covid19-moze-viklikati-serjozni-porusenna-v-roboti-mozku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060034-comu-zarazitisa-covid19-cerez-poverhni-mens-imovirno-niz-pri-trivalomu-kontakti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060034-comu-zarazitisa-covid19-cerez-poverhni-mens-imovirno-niz-pri-trivalomu-kontakti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060034-comu-zarazitisa-covid19-cerez-poverhni-mens-imovirno-niz-pri-trivalomu-kontakti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060034-comu-zarazitisa-covid19-cerez-poverhni-mens-imovirno-niz-pri-trivalomu-kontakti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3060138-u-kurortnih-zakladah-zakarpatta-ne-zafiksovano-spalahiv-koronavirusu-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3060138-u-kurortnih-zakladah-zakarpatta-ne-zafiksovano-spalahiv-koronavirusu-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3060138-u-kurortnih-zakladah-zakarpatta-ne-zafiksovano-spalahiv-koronavirusu-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059795-mediaruh-pidtrimue-zakonoproekt-pro-media-z-pevnimi-pravkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059795-mediaruh-pidtrimue-zakonoproekt-pro-media-z-pevnimi-pravkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059795-mediaruh-pidtrimue-zakonoproekt-pro-media-z-pevnimi-pravkami.html


 

―Велике будівництво‖ 2.0: Ткаченко 

показав, які пам'ятки планують відновити 

ФОТО 

Наступного року частиною національного 

проєкту "Велике будівництво" стане 

відновлення 100 культурних об’єктів.

 

 

Корнієнко не збирається у відставку через 

скандал із "корабельною сосною" 

Голова партії "Слуга народу" Олександр 

Корнієнко не має наміру йти у відставку після 

скандалу щодо його сексистських 

висловлювань, оскільки ще не зробив у 

політиці всього запланованого.

 

 

Зеленський пояснив, як спинити "витік 

мізків" з України 

Відплив кадрів за кордон можна зупинити 

наданням гідних умов праці в Україні, 

доступним кредитуванням та іпотекою. 

 

До селища, де мешкає Смолій, підкинули 

труну і поховальні вінки ФОТО 

На в'їзді до селища, де мешкає ексголова 

Нацбанку Яків Смолій, невідомі залишили 

труну та поховальні вінки. В НБУ 

припускають, що це може бути попередження 

його наступникові.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059737-velike-budivnictvo-20-tkacenko-pokazav-aki-pamatki-planuut-vidnoviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059737-velike-budivnictvo-20-tkacenko-pokazav-aki-pamatki-planuut-vidnoviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059737-velike-budivnictvo-20-tkacenko-pokazav-aki-pamatki-planuut-vidnoviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059737-velike-budivnictvo-20-tkacenko-pokazav-aki-pamatki-planuut-vidnoviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060178-kornienko-ne-zbiraetsa-u-vidstavku-cerez-skandal-iz-korabelnou-sosnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060178-kornienko-ne-zbiraetsa-u-vidstavku-cerez-skandal-iz-korabelnou-sosnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060178-kornienko-ne-zbiraetsa-u-vidstavku-cerez-skandal-iz-korabelnou-sosnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060253-zelenskij-poasniv-ak-spiniti-vitik-mizkiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060253-zelenskij-poasniv-ak-spiniti-vitik-mizkiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060253-zelenskij-poasniv-ak-spiniti-vitik-mizkiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059633-do-selisa-de-meskae-smolij-pidkinuli-trunu-i-pohovalni-vinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059633-do-selisa-de-meskae-smolij-pidkinuli-trunu-i-pohovalni-vinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059633-do-selisa-de-meskae-smolij-pidkinuli-trunu-i-pohovalni-vinki.html


 

Лазівки, які перешкоджають справедливому 

покаранню порушника після 

фотовідеофіксації 

Наразі система автоматичної фіксації 

порушень ПДР діє в частині перевищення 

швидкості, на черзі - порушення правил 

зупинки, паркування, виїзд на зустрічну смугу 

або тротуар

 

ЕКОНОМІКА 

 

ВВП України за 5 місяців скоротився на 

5,9% - Мінекономіки 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 

січні-травні 2020 року скоротився на 5,9%. 

 

 

Норвезька компанія побудує в Запорізькій 

області найбільшу в Європі ВЕС (ФОТО) 

Норвезька компанія NBT побудує в Запорізькій 

області вітрову електростанцію “Зофія”, яка 

стане найбільшою в Європі.

 

 

Разумков підписав закон про додаткові 2 

мільярди для подолання наслідків повеней 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав Закон «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 

2020 рік», яким 
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Киянам пояснили, чому в платіжках за 

електроенергію буде дві суми 

Для киян запровадили новий формат сплати за 

світло, коли можна наперед розрахуватися за 

очікуване споживання у поточному місяці.

 

 

Київстар та Vodafone Україна домовилися 

про спільне використання мобільних мереж 

Мобільні оператори Київстар та Vodafone 

Україна підписали меморандум про наміри 

спільного використання пасивної та активної 

інфраструктури своїх мобільних мереж – 

використання як каналів зв’язку, так і базових 

станцій та іншого обладнання.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Києві презентували посібник для 

журналістів ―Крим в контексті окупації‖ 

Презентований у четвер, 9 липня, в Укрінформі 

посібник «Крим в контексті окупації» 

допоможе журналістам, які пишуть про Крим, 

орієнтуватися щодо 

 

 

Росія включила журналіста Бабченка до 

списку "терористів та екстремістів" 

Федеральна служба з фінансового моніторингу 

включила до списку терористів та екстремістів 

журналіста і блогера Аркадія Бабченка, який 

емігрував з РФ в 2017 році.
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Стала біля дверей тюремної камери – і 

заспівала Гімн України - Олена Сорокіна, 

колишня бранка ―ЛНР‖ ІНТЕРВ'Ю 

Олену Сорокіну звільнили з полону в Луганську 29 

грудня 2019 року. 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Слідчий ДБР Корецький заявляє про 

безперспективність більшості справ проти 

Порошенка 

Керівник одного зі слідчих відділів 

Державного бюро розслідувань Олег 

Корецький заявив, що його захотіли звільнити 

з відомства після того, як він  

 

 

Справа Шеремета: розгляд апеляції 

Антоненка відклали на 13 липня 

Київський апеляційний суд відклав на 13 липня 

розгляд апеляційної скарги захисту Андрія 

Антоненка на обрання йому запобіжного 

заходу.

 

 

Суд зобов'язав Bihus.Info спростувати заяви 

про причетність Гладковського-молодшого 

до "схем" 

Подільський райсуд Києва зобов’язав проєкт 

журналістських розслідувань Bihus.Info 

спростувати інформацію про причетність Ігоря 

Гладковського до схем розкрадання в 

оборонному комплексі України.
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СБУ затримала агітаторів за «Запорізьку 

народну республіку» 

У Запоріжжі припинено діяльність групи 

сепаратистів, які пропагували ідеї «руської 

весни» і агітували за фейкову «Запорізьку 

народну республіку».

 

 

Голову Фонду держмайна намагалися 

"купити" за $800 тисяч – хабарника 

затримали 

Детективи НАБУ затримали особу, яка 

намагалася дати 800 тис. дол. США хабаря 

голові Фонду державного майна Дмитру 

Сенниченку. 

 

Вбивство Гандзюк: суд переніс розгляд 

апеляції на арешт Мангера 

Київський апеляційний суд переніс на 13 

липня розгляд апеляції на запобіжний захід для 

голови Херсонської облради Владислава 

Мангера, підозрюваного у замовленні нападу 

на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Безплатна земля: чому одним – десятки 

гектарів, а іншим – ―зеро‖ АНАЛІТИКА 

Влада “полюватиме” на ділків, котрі, 

скориставшись “дірками” в кадастрі, отримали 

по кілька безплатних наділів. Тоді як для 

решти землі бракує
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Вогонь небесний і земні драми 

Смолянинового АНАЛІТИКА 

Як приборкували пожежу, що пообіцяв 

президент і чим невдоволені селяни

 

 

Впливу 5G боятися – в середніх віках житии 

АНАЛІТИКА 

Любителям конспірологій не варто жахатися 

зв'язку п'ятого покоління. Адже він з’явиться в 

Україні не раніше 2022-го, а там, можливо, і 

страхи зникнуть 

СУСПІЛЬСТВО 

 

ГогольFest назвав локації та презентував 

попередню програму 

Міжнародний міждисциплінарний фестиваль 

сучасного мистецтва FastFest GogolFest вперше 

відбудеться у Фастові 19-20 вересня.

 

 

Фільм Сенцова отримає 25 мільйонів з 

бюджету – Ткаченко 

Фільм «Носоріг» українського режисера Олега 

Сенцова отримає державну підтримку у 

розмірі 25 млн грн.
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Стартував проєкт "Психічне здоров'я для 

України" 

В Україні розпочинається чотирирічний 

україно-швейцарський проєкт «Психічне 

здоров’я для України» / Mental Health for 

Ukraine (MH4U), …

 

МАУ оприлюднила уточнену програму 

польотів на серпень 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

опублікувала уточнену програму польотів на 

серпень та анонсувала запуск нового напрямку 

Київ-Неаполь.

 

 

Купатися заборонено: на 12 пляжах Києва 

виявили кишкову паличку 

У ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві 

поінформували про результати санітарно-

мікробіологічних та санітарно-хімічних 

досліджень проб води в місцях масового 

відпочинку населення на водних об’єктах 

Києва.

 

 

Рожеве озеро: від світанку до ночі ФОТО 

Генічеське озеро на Арабатській стрілці або, як 

його ще називають місцеві - рожеве, розлилося 

більш як на 9 кілометрів. 
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