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ТОП 

 

Пожежі на Луганщині: триває гасіння трьох 

осередків тління 

Триває гасіння лісової пожежі, що виникла 6 

липня поблизу села Осколонівка 

Новоайдарського району на Луганщині. 

 

Головний інфекціоніст США: Ми досі 

перебуваємо на початку пандемії 

Динаміка поширення коронавірусу у світі, 

насамперед, у Сполучених Штатах, Бразилії, 

Індії та Росії, свідчить про те, що світ 

перебуває на початку пандемії, й ситуація 

може погіршитися, якщо не застосувати 

заходів зі стримування хвороби. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060417-pozezi-na-lugansini-trivae-gasinna-troh-oseredkiv-tlinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060417-pozezi-na-lugansini-trivae-gasinna-troh-oseredkiv-tlinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060417-pozezi-na-lugansini-trivae-gasinna-troh-oseredkiv-tlinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060373-golovnij-infekcionist-ssa-mi-dosi-perebuvaemo-na-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060373-golovnij-infekcionist-ssa-mi-dosi-perebuvaemo-na-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060373-golovnij-infekcionist-ssa-mi-dosi-perebuvaemo-na-pocatku-pandemii.html


 

В Україні триває потужна російська 

інформаційна агресія – Данілов 

Події останніх днів засвідчують, що в Україні 

триває потужна інформаційна війна з боку 

Російської Федерації. 

 

В окупованому Криму відбулося попереднє 

слухання у "справі Джемілєва" 

У підконтрольному Росії Армянському 

міському суді 9 липня відбулося попереднє 

судове засідання у справі лідера 

кримськотатарського народу Мустафи 

Джемілєва, на якому задоволено лише одне з 

шести заявлених захистом клопотань. 

СВІТ 

 

НАТО розробляє нову концепцію 

стримування й оборони Євросоюзу 

НАТО розробляє нову концепцію стримування 

й оборони для Євроатлантичного простору, яка 

має посилити спроможності Альянсу та 

зміцнити трансатлантичні зв’язки. 

 

Президентом Єврогрупи обрали 

ірландського міністра фінансів 

Новим президентом Єврогрупи обрано 

міністра фінансів, бюджетних витрат та 

реформ Ірландії Паскаля Доног'ю (Paschal 

Donohoe). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060347-v-ukraini-trivae-potuzna-rosijska-informacijna-agresia-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060347-v-ukraini-trivae-potuzna-rosijska-informacijna-agresia-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060347-v-ukraini-trivae-potuzna-rosijska-informacijna-agresia-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3060300-v-okupovanomu-krimu-vidbulosa-poperedne-sluhanna-u-spravi-dzemileva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3060300-v-okupovanomu-krimu-vidbulosa-poperedne-sluhanna-u-spravi-dzemileva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3060300-v-okupovanomu-krimu-vidbulosa-poperedne-sluhanna-u-spravi-dzemileva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060325-nato-rozroblae-novu-koncepciu-strimuvanna-j-oboroni-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060325-nato-rozroblae-novu-koncepciu-strimuvanna-j-oboroni-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060325-nato-rozroblae-novu-koncepciu-strimuvanna-j-oboroni-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060302-prezidentom-evrogrupi-obrano-irlandskogo-ministra-finansiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060302-prezidentom-evrogrupi-obrano-irlandskogo-ministra-finansiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060302-prezidentom-evrogrupi-obrano-irlandskogo-ministra-finansiv.html


 

Глава німецького МВС назвав найбільші 

загрози для безпеки країни 

Правий екстремізм, расизм та антисемітизм 

становлять найбільшу загрозу безпеці в 

Німеччині, а кількість злочинів, скоєних 

екстремістами всіх видів, суттєво зросла 

минулого року. 

 

Австрія розглядає дві версії вбивства 

чеченського блогера Умарова 

Поліція в Австрії розглядає дві версії загибелі 

4 липня у Відні чеченського блогера, 

громадянина Росії Маміхана Умарова. 

 

Глава Пентагону назвав непідтвердженими 

розвіддані про підкупи талібів з боку РФ 

Міністр оборони США Марк Еспер підтвердив, 

що був ознайомлений з повідомленнями щодо 

підкупів афганських талібів Росією, однак 

зазначив, що ці відомості не були підтверджені 

належним чином. 

 

Штати продадуть Японії 105 надсучасних 

бойових літаків F-35 

Державний департамент США завершив 

розгляд та затвердив заявку на продаж Японії 

105 надсучасних літаків п'ятого покоління на 

загальну суму понад $23 млрд. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060335-glava-nimeckogo-mvs-nazvav-najbilsi-zagrozi-dla-bezpeki-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060335-glava-nimeckogo-mvs-nazvav-najbilsi-zagrozi-dla-bezpeki-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060335-glava-nimeckogo-mvs-nazvav-najbilsi-zagrozi-dla-bezpeki-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060329-avstria-rozgladae-dvi-versii-vbivstva-cecenskogo-blogera-umarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060329-avstria-rozgladae-dvi-versii-vbivstva-cecenskogo-blogera-umarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060329-avstria-rozgladae-dvi-versii-vbivstva-cecenskogo-blogera-umarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060369-glava-pentagonu-nazvav-nepidtverdzenimi-rozviddani-pro-pidkupi-talibiv-z-boku-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060369-glava-pentagonu-nazvav-nepidtverdzenimi-rozviddani-pro-pidkupi-talibiv-z-boku-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060369-glava-pentagonu-nazvav-nepidtverdzenimi-rozviddani-pro-pidkupi-talibiv-z-boku-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060381-ssa-prodadut-aponii-105-nadsucasnih-bojovih-litakiv-f35.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060381-ssa-prodadut-aponii-105-nadsucasnih-bojovih-litakiv-f35.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060381-ssa-prodadut-aponii-105-nadsucasnih-bojovih-litakiv-f35.html


 

Понад три чверті французів хочуть ще 

більше податків для багатіїв 

Понад 75% французів прагнуть посилення 

оподаткування заможних співвітчизників. 

 

Австралія призупинила договір щодо 

екстрадиції з Гонконгом 

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в 

четвер оголосив про припинення дії договору 

щодо екстрадиції з Гонконгом після прийняття 

владою КНР закону про забезпечення 

національної безпеки у цьому спеціальному 

адміністративному районі. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС визначив Україну пріоритетним 

партнером своєї водневої стратегії — Кулеба 

Завдяки своєму потенціалу у виробництві та 

транспортуванні водню, Україна названа 

пріоритетним партнером ЄС у реалізації 

Європейської водневої стратегії та постачанні 

новітнього енергетичного ресурсу на 

європейський ринок. 

 

Україна хоче збільшити товарообіг з 

країнами АСЕАН до $5 мільярдів — Кулеба 

Україна прагне до зростання товарообігу з 

країнами АСЕАН до 5 мільярдів доларів США. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060343-ponad-tri-cverti-francuziv-hocut-se-bilse-podatkiv-dla-bagatiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060343-ponad-tri-cverti-francuziv-hocut-se-bilse-podatkiv-dla-bagatiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060343-ponad-tri-cverti-francuziv-hocut-se-bilse-podatkiv-dla-bagatiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060345-avstralia-prizupinila-dogovir-pro-ekstradiciu-z-gonkongom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060345-avstralia-prizupinila-dogovir-pro-ekstradiciu-z-gonkongom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060345-avstralia-prizupinila-dogovir-pro-ekstradiciu-z-gonkongom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060379-es-viznaciv-ukrainu-prioritetnim-partnerom-svoei-vodnevoi-strategii-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060379-es-viznaciv-ukrainu-prioritetnim-partnerom-svoei-vodnevoi-strategii-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060379-es-viznaciv-ukrainu-prioritetnim-partnerom-svoei-vodnevoi-strategii-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060318-ukraina-hoce-zbilsiti-tovaroobig-z-krainami-asean-do-5-milardiv-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060318-ukraina-hoce-zbilsiti-tovaroobig-z-krainami-asean-do-5-milardiv-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060318-ukraina-hoce-zbilsiti-tovaroobig-z-krainami-asean-do-5-milardiv-kuleba.html


 

Наєв про можливе вторгнення РФ з Криму: 

Окупанти не готували ударного 

угруповання 

Уздовж адміністративної межі між 

Херсонською областю та Автономною 

Республікою Крим наразі немає ударного 

угруповання російських військ, всі підрозділи 

перебувають в пунктах постійної дислокації. 

УКРАЇНА 

 

Три області за два дні: Зеленський розповів 

про враження 

Президент України Володимир Зеленський за 

два останні дні здійснив робочі поїздки у три 

області - Чернівецьку та Волинську на заході, а 

також Луганську на сході... 

 

До ліквідації наслідків стихії на Західній 

Україні долучили військових інженерів 

Військовослужбовці окремого інженерно-

саперного батальйону «Тиса» 128 окремої 

гірсько-штурмової бригади ЗСУ продовжують 

допомагати ліквідовувати наслідки стихії на 

Закарпатті та Прикарпатті. 

 

Мінветеранів запустило власний 

безкоштовний чат-бот 

Міністерство у справах ветеранів запустило 

новий сервіс для ветеранів — власний чат-бот. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3060341-naev-pro-mozlive-vtorgnenna-rf-z-krimu-okupanti-ne-gotuvali-udarnogo-ugrupovanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3060341-naev-pro-mozlive-vtorgnenna-rf-z-krimu-okupanti-ne-gotuvali-udarnogo-ugrupovanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3060341-naev-pro-mozlive-vtorgnenna-rf-z-krimu-okupanti-ne-gotuvali-udarnogo-ugrupovanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3060341-naev-pro-mozlive-vtorgnenna-rf-z-krimu-okupanti-ne-gotuvali-udarnogo-ugrupovanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060306-tri-oblasti-za-dva-dni-zelenskij-rozpoviv-pro-vrazenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060306-tri-oblasti-za-dva-dni-zelenskij-rozpoviv-pro-vrazenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060306-tri-oblasti-za-dva-dni-zelenskij-rozpoviv-pro-vrazenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060363-do-likvidacii-naslidkiv-stihii-na-zahidnij-ukraini-dolucili-vijskovih-inzeneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060363-do-likvidacii-naslidkiv-stihii-na-zahidnij-ukraini-dolucili-vijskovih-inzeneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060363-do-likvidacii-naslidkiv-stihii-na-zahidnij-ukraini-dolucili-vijskovih-inzeneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060353-minveteraniv-zapustilo-vlasnij-bezkostovnij-catbot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060353-minveteraniv-zapustilo-vlasnij-bezkostovnij-catbot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060353-minveteraniv-zapustilo-vlasnij-bezkostovnij-catbot.html


 

Наєв назвав кількість російських 

військових в окупованому Криму 

На анексованому півострові перебувають 32,5 

тисячі солдатів РФ, з них 11,5 тисячі — 

сухопутне угруповання. 

 

Шмигаль: Маємо дати інвесторам 

правильні меседжі 

Україна налаштована на розвиток ділового 

співробітництва, підтримку бізнесу та 

іноземних і внутрішніх інвестицій. 

 

Зеленський продав будинок під Києвом та 

перебрався до Конча-Заспи - ОП 

Президент Володимир Зеленський продав 

будинок у с. Іванковичі в Київській області та 

тимчасово переїхав зі своєю сім'єю до 

державної резиденції "Конча-Заспа". 

 

Харківський збитковий завод "Радіореле" 

пустять з молотка 

Фонд держмайна України (ФДМ) виставив на 

продаж харківський збитковий завод 

"Радіореле" зі стартовою ціною понад 190 млн 

грн. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3060357-naev-nazvav-kilkist-rosijskih-vijskovih-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3060357-naev-nazvav-kilkist-rosijskih-vijskovih-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3060357-naev-nazvav-kilkist-rosijskih-vijskovih-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060310-smigal-spodivaetsa-so-pokrasenna-biznesklimatu-vidobrazitsa-na-rejtingah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060310-smigal-spodivaetsa-so-pokrasenna-biznesklimatu-vidobrazitsa-na-rejtingah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060310-smigal-spodivaetsa-so-pokrasenna-biznesklimatu-vidobrazitsa-na-rejtingah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060331-zelenskij-prodav-budinok-pid-kievom-ta-perebravsa-v-koncazaspu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060331-zelenskij-prodav-budinok-pid-kievom-ta-perebravsa-v-koncazaspu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060331-zelenskij-prodav-budinok-pid-kievom-ta-perebravsa-v-koncazaspu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060355-harkivskij-zbitkovij-zavod-radiorele-pustat-z-molotka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060355-harkivskij-zbitkovij-zavod-radiorele-pustat-z-molotka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060355-harkivskij-zbitkovij-zavod-radiorele-pustat-z-molotka.html


 

Окупанти зривали "тишу" біля трьох 

населених пунктів, втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу сім разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня 1651 року. поблизу Берестечка 

(тепер Волинська обл.), закінчилась 

Берестецька битва між селянсько-козацькою 

армією під проводом Богдана Хмельницького і 

польсько-шляхетськими військами. 

 

Біля парламенту Сербії тривають протести 

щодо карантинних обмежень 

У Белграді біля будівлі парламенту вже третій 

день поспіль триває сидяча акція протесту. 

 

Канада перевірила на коронавірус 8% 

населення 

У Канаді медичну перевірку на інфікування 

COVID-19 пройшли 3 055 341 особа, які 

становлять понад 8% населення країни. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060387-okupanti-zrivali-tisu-bila-troh-naselenih-punktiv-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060387-okupanti-zrivali-tisu-bila-troh-naselenih-punktiv-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060387-okupanti-zrivali-tisu-bila-troh-naselenih-punktiv-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059882-10-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059882-10-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060327-bila-parlamentu-serbii-trivaut-protesti-sodo-karantinnih-obmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060327-bila-parlamentu-serbii-trivaut-protesti-sodo-karantinnih-obmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060327-bila-parlamentu-serbii-trivaut-protesti-sodo-karantinnih-obmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060351-kanada-perevirila-na-koronavirus-8-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060351-kanada-perevirila-na-koronavirus-8-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060351-kanada-perevirila-na-koronavirus-8-naselenna.html


 

COVID-19 викликає збої в роботі імунітету у 

перехворілих — вчені 

Коронавірусна інфекція викликає тривалі збої 

в роботі імунітету у перехворілих нею осіб. 

 

SpaceX погодила нову дату запуску десятої 

партії супутників Starlink 

Американська компанія SpaceX 11 липня 

планує запустити ракету-носій Falcon-9, яка 

виведе на орбіту 57 супутників системи 

Starlink. 

 

В Україну повертається 30-градусна спека 

В Україні у п’ятницю, 10 липня, буде без 

опадів, температура повітря вдень становитиме 

25-30° тепла. 

 

10 липня: народний календар і астровісник 

Нині Самсона-Сіногнія; чи гратиметься стара 

кішка, хто ховатиме писок і шукаємо вихід із 

кола 
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