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ТОП 

 

Донбас: ОБСЄ зафіксувала п'ятикратне 

збільшення військової техніки біля лінії 

зіткнення 

СММ ОБСЄ зафіксувала п'ятикратне 

збільшення кількості військової техніки 

поблизу лінії зіткнення та у житлових районах.

 

 

Годжес: У разі наступу РФ Україні слід 

чекати кібератак і блокади Азова 

У разі, якщо Російська Федерація наважиться 

на наступ, Україні варто готуватись до 

потужних кібератак, які виведуть з ладу 

системи управління, та до повної блокади 

Азовського моря.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060677-donbas-obse-zafiksuvala-patikratne-zbilsenna-vijskovoi-tehniki-bila-linii-zitknenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060677-donbas-obse-zafiksuvala-patikratne-zbilsenna-vijskovoi-tehniki-bila-linii-zitknenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060677-donbas-obse-zafiksuvala-patikratne-zbilsenna-vijskovoi-tehniki-bila-linii-zitknenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060677-donbas-obse-zafiksuvala-patikratne-zbilsenna-vijskovoi-tehniki-bila-linii-zitknenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060877-godzes-u-razi-nastupu-rf-ukraini-slid-cekati-kiberatak-i-blokadi-azova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060877-godzes-u-razi-nastupu-rf-ukraini-slid-cekati-kiberatak-i-blokadi-azova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060877-godzes-u-razi-nastupu-rf-ukraini-slid-cekati-kiberatak-i-blokadi-azova.html


 

Кораблі НАТО готуються до навчань у 

Чорному морі 

Середземноморська військово-морська група 

НАТО на чолі з ракетним фрегатом Іспанії 

Álvaro de Bazán (F-101) взяла курс на північно-

західну 

 

 

Кличко: Не хочу лякати, але Київ може 

повернути жорсткий карантин 

Київ може знову повернутися до більш 

суворих обмежень через погіршення 

епідеміологічної ситуації.

 

 

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".

 

 

Просто слухай: уривок із книжки 

Олександра Довженка «Зачарована Десна» 

ПОДКАСТ 

Автобіографічна повість наповнена спогадами 

дитинства про гарні часи, де маленькою 

наївною дитиною помічаєш красу у всьому, що 

оточує… 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060506-korabli-nato-gotuutsa-do-navcan-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060506-korabli-nato-gotuutsa-do-navcan-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060506-korabli-nato-gotuutsa-do-navcan-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3060639-klicko-ne-hocu-lakati-ale-kiiv-moze-povernuti-zorstkij-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3060639-klicko-ne-hocu-lakati-ale-kiiv-moze-povernuti-zorstkij-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3060639-klicko-ne-hocu-lakati-ale-kiiv-moze-povernuti-zorstkij-karantin.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-culture/3060705-prosto-sluhaj-urivok-iz-knizki-oleksandra-dovzenka-zacarovana-desna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3060705-prosto-sluhaj-urivok-iz-knizki-oleksandra-dovzenka-zacarovana-desna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3060705-prosto-sluhaj-urivok-iz-knizki-oleksandra-dovzenka-zacarovana-desna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3060705-prosto-sluhaj-urivok-iz-knizki-oleksandra-dovzenka-zacarovana-desna.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС: Україна готує пропозиції до саміту в 

жовтні щодо оновлення Угоди про асоціацію 

з ЄС 

Урядовий офіс з європейської та 

євроатлантичної збирає пропозиції міністерств 

та відомств щодо оновлення Угоди про 

асоціацію з ЄС, щоб на саміті в жовтні 

представити консолідовану позицію України. 

 

 

МЗС Грузії знову викликав посла України 

після заяв Саакашвілі 

У Міністерстві закордонних справ Грузії 

відбулася зустріч з послом України в Грузії 

Ігорем Долговим після заяв глави Виконавчого 

комітету Національної ради реформ Міхеїла 

Саакашвілі.

 

 

Гра не переконує: Американський посол - 

про виступи постпреда Росії в ОБСЄ 

Виступи постпреда РФ при ОБСЄ Олександра 

Лукашевича на засіданнях Постійної ради 

ОБСЄ нагадують комедійну оперу, чутно 

"багато пісень", але "гра не переконує".

 

 

Єврокомісія радить Україні краще боротися 

з корупцією для продовження безвізу 

Єврокомісія оприлюднила у п’ятницю 

доповідь про виконання умов, необхідних для 

візової лібералізації між ЄС та країнами 

Східного Партнерства і Західних Балкан.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060635-mzs-ukraina-gotue-propozicii-do-samitu-v-zovtni-sodo-onovlenna-ugodi-pro-asociaciu-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060635-mzs-ukraina-gotue-propozicii-do-samitu-v-zovtni-sodo-onovlenna-ugodi-pro-asociaciu-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060635-mzs-ukraina-gotue-propozicii-do-samitu-v-zovtni-sodo-onovlenna-ugodi-pro-asociaciu-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060635-mzs-ukraina-gotue-propozicii-do-samitu-v-zovtni-sodo-onovlenna-ugodi-pro-asociaciu-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060800-mzs-gruzii-znovu-viklikav-posla-ukraini-pisla-zaav-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060800-mzs-gruzii-znovu-viklikav-posla-ukraini-pisla-zaav-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060800-mzs-gruzii-znovu-viklikav-posla-ukraini-pisla-zaav-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060775-gra-ne-perekonue-amerikanskij-posol-pro-vistupi-postpreda-rosii-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060775-gra-ne-perekonue-amerikanskij-posol-pro-vistupi-postpreda-rosii-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060775-gra-ne-perekonue-amerikanskij-posol-pro-vistupi-postpreda-rosii-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060771-evrokomisia-radit-ukraini-krase-borotisa-z-korupcieu-dla-prodovzenna-bezvizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060771-evrokomisia-radit-ukraini-krase-borotisa-z-korupcieu-dla-prodovzenna-bezvizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060771-evrokomisia-radit-ukraini-krase-borotisa-z-korupcieu-dla-prodovzenna-bezvizu.html


 

Співголови українсько-угорської комісії з 

питань нацменшин зустрінуться у 

Будапешті 

Зустріч співголів Змішаної українсько-

угорської комісії з питань національних 

меншин відбудеться у Будапешті 13-14 липня.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зареєстрували 819 

випадків COVID-19 

Станом на 10 липня в Україні лабораторно 

підтверджено 52 043 випадки COVID-19, за 

добу — 819 нових.

 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 в Україні. Інфографіка 

Укрінформ підготував інфографіку з даними 

про те, як збільшувалась кількість інфікованих 

на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

 

 

Арабатська стрілка: на базі відпочинку 

виявили COVID-19, на самоізоляції - 165 

осіб 

На одній із баз відпочинку у Генічеському 

районі в с. Стрілковому на Херсонщині 

зафіксовано перший випадок  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060617-spivgolovi-ukrainskougorskoi-komisii-z-pitan-nacmensin-zustrinutsa-u-budapesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060617-spivgolovi-ukrainskougorskoi-komisii-z-pitan-nacmensin-zustrinutsa-u-budapesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060617-spivgolovi-ukrainskougorskoi-komisii-z-pitan-nacmensin-zustrinutsa-u-budapesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060617-spivgolovi-ukrainskougorskoi-komisii-z-pitan-nacmensin-zustrinutsa-u-budapesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060423-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-819-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060423-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-819-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060423-v-ukraini-za-dobu-zareestruvali-819-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3060521-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3060521-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3060521-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3060957-arabatska-strilka-na-bazi-vidpocinku-viavili-covid19-na-samoizolacii-165-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3060957-arabatska-strilka-na-bazi-vidpocinku-viavili-covid19-na-samoizolacii-165-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3060957-arabatska-strilka-na-bazi-vidpocinku-viavili-covid19-na-samoizolacii-165-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3060957-arabatska-strilka-na-bazi-vidpocinku-viavili-covid19-na-samoizolacii-165-osib.html


 

COVID-19 викликає збої в роботі імунітету у 

перехворілих — вчені 

Коронавірусна інфекція викликає тривалі збої 

в роботі імунітету у перехворілих нею осіб.

 

УКРАЇНА 

 

Президент підписав закон про вступ без 

ЗНО для випускників з окупованого 

Донбасу й Криму 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон щодо можливості вступу до 

українських вишів жителів тимчасово 

окупованих територій Донбасу та Криму без 

ЗНО. 

 

 

Темою виборів в ОРДЛО займаються 

Банкова і Комітет з нацбезпеки 

ЕКСКЛЮЗИВ 

Питанням можливості проведення виборів на 

тимчасово окупованих територіях наразі 

займаються Офіс Президента та 

парламентський Комітет з питань національної 

безпеки, оборони та розвідки.

 

 

Наєв назвав кількість російських 

військових в окупованому Криму ВІДЕО 

На анексованому півострові перебувають 32,5 

тисячі солдатів РФ, з них 11,5 тисячі — 

сухопутне угруповання. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060378-covid19-viklikae-zboi-v-roboti-imunitetu-u-perehvorilih-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060378-covid19-viklikae-zboi-v-roboti-imunitetu-u-perehvorilih-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060378-covid19-viklikae-zboi-v-roboti-imunitetu-u-perehvorilih-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060909-prezident-pidpisav-zakon-pro-vstup-bez-zno-dla-vipusknikiv-z-okupovanogo-donbasu-j-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060909-prezident-pidpisav-zakon-pro-vstup-bez-zno-dla-vipusknikiv-z-okupovanogo-donbasu-j-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060909-prezident-pidpisav-zakon-pro-vstup-bez-zno-dla-vipusknikiv-z-okupovanogo-donbasu-j-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060909-prezident-pidpisav-zakon-pro-vstup-bez-zno-dla-vipusknikiv-z-okupovanogo-donbasu-j-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060907-temou-viboriv-v-ordlo-zajmautsa-bankova-i-komitet-z-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060907-temou-viboriv-v-ordlo-zajmautsa-bankova-i-komitet-z-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060907-temou-viboriv-v-ordlo-zajmautsa-bankova-i-komitet-z-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060907-temou-viboriv-v-ordlo-zajmautsa-bankova-i-komitet-z-nacbezpeki.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-crimea/3060357-naev-nazvav-kilkist-rosijskih-vijskovih-v-okupovanomu-krimu.html


 

«Карантинна» сесія ВР: про депутатські 

успіхи – без турборежиму та де-факто без 

монобільшості (АНАЛІТИКА) 

Підсумовуючи результати чергової сесіі 

Верховноі Ради, Укрінформ склав перелік 

найбільш “епохальних” законодавчих рішень, 

прийнятих під час карантину

 

 

Під Новолуганським поранені двоє 

військових - окупанти стріляли з мінометів 

Збройні формування Російської Федерації 

вкотре порушили режим припинення вогню, 

обстрілявши українських захисників поблизу 

Новолуганського. Противник застосував 

міномет калібру 82 мм. 

ЕКОНОМІКА 

 

ЄБРР надасть Украероруху €25 мільйонів 

кредиту 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

надасть «Украероруху» кредит у розмірі €25 

млн євро. 

 

 

Інфляція у червні була нижчою за прогноз 

Нацбанку 

Попри підвищення інфляції в червні до 2,4% у 

річному вимірі, її рівень виявися нижчим, ніж 

прогнозували в Національному банку у квітні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060896-karantinna-sesia-vr-pro-deputatski-uspihi-bez-turborezimu-ta-defakto-bez-monobilsosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060896-karantinna-sesia-vr-pro-deputatski-uspihi-bez-turborezimu-ta-defakto-bez-monobilsosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060896-karantinna-sesia-vr-pro-deputatski-uspihi-bez-turborezimu-ta-defakto-bez-monobilsosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060896-karantinna-sesia-vr-pro-deputatski-uspihi-bez-turborezimu-ta-defakto-bez-monobilsosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060848-pid-novoluganskim-poraneni-dvoe-vijskovih-okupanti-strilali-z-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060848-pid-novoluganskim-poraneni-dvoe-vijskovih-okupanti-strilali-z-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3060848-pid-novoluganskim-poraneni-dvoe-vijskovih-okupanti-strilali-z-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060844-ebrr-nadast-ukraeroruhu-25-miljoniv-kreditu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060844-ebrr-nadast-ukraeroruhu-25-miljoniv-kreditu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060844-ebrr-nadast-ukraeroruhu-25-miljoniv-kreditu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060946-inflacia-u-cervni-bula-nizcou-za-prognoz-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060946-inflacia-u-cervni-bula-nizcou-za-prognoz-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3060946-inflacia-u-cervni-bula-nizcou-za-prognoz-nacbanku.html


 

На управління активами UMH Курченка 

претендують сім компаній 

Агентство з розшуку та менеджменту активів 

(АРМА) отримало 6 пакетів документів від 

компаній на управління арештованими 

активами Українського медіа холдингу (УМХ), 

ще один пакет надісланий поштою.

 

 

Мільярд на культуру: Ткаченко розповів, на 

що саме підуть гроші 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко позитивно оцінює 

рішення уряду виділити 1 млрд гривень на 

культуру та креативні 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В Одесі напали на активіста, який протидіє 

незаконній забудові узбережжя 

В Одесі невідомий скоїв напав на лідера 

громадської організації "Спільна мета" 

Володимира Савченка, що протидіє незаконній 

забудові узбережжя.

 

 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд у справі Медведчука через книгу про 

Стуса перенесли на серпень ФОТО 

Дарницький районний суд Києва оголосив 

перерву в розгляді справи народного депутата 

від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука щодо книги 

Вахтанга Кіпіані про поета Василя Стуса.
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Партія Шарія програла суд і не отримає з 

бюджету 3,2 мільйона 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відмовив у задоволенні позову "Партії Шарія" 

до НАЗК щодо держфінансування.

 

Пограбування автівки Укрпошти: на 

Полтавщині затримали трьох підозрюваних 

ФОТО 

Поліцейські затримали трьох підозрюваних у 

пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на 

Полтавщині.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Спроби ревізії Майдану – спроба підриву 

державності - Микита Потураєв, голова 

Комітету ВР з гуманітарної та 

інформполітики (ІНТЕРВ'Ю) 

Микита Потураєв, голова парламентського комітету з 
питань гуманітарної та інформаційної політики, один з 
найпомітніших членів фракції “Слуга народу”. 

 

Ніколи не сприймав українську та 

російську як близькі мови - Міхаель Мозер, 

австрійський професор-україніст 

(ІНТЕРВ’Ю) 

«А я вас люблю. Дуже! Кращих, ніж ви, нема. Тому я 

став українцем», – напише 4 липня у Фейсбуці 
австрійський професор Міхаель Мозер перед 
довгоочікуваним відльотом до України.

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060609-partia-saria-prograla-sud-i-ne-otrimae-z-budzetu-32-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060609-partia-saria-prograla-sud-i-ne-otrimae-z-budzetu-32-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060609-partia-saria-prograla-sud-i-ne-otrimae-z-budzetu-32-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060962-pograbuvanna-avtivki-ukrposti-na-poltavsini-zatrimali-troh-pidozruvanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060962-pograbuvanna-avtivki-ukrposti-na-poltavsini-zatrimali-troh-pidozruvanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060962-pograbuvanna-avtivki-ukrposti-na-poltavsini-zatrimali-troh-pidozruvanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3060962-pograbuvanna-avtivki-ukrposti-na-poltavsini-zatrimali-troh-pidozruvanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060780-mikita-poturaev-golova-komitetu-vr-z-gumanitarnoi-ta-informpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060780-mikita-poturaev-golova-komitetu-vr-z-gumanitarnoi-ta-informpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060780-mikita-poturaev-golova-komitetu-vr-z-gumanitarnoi-ta-informpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060780-mikita-poturaev-golova-komitetu-vr-z-gumanitarnoi-ta-informpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060780-mikita-poturaev-golova-komitetu-vr-z-gumanitarnoi-ta-informpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060233-mihael-mozer-avstrijskij-profesorukrainist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060233-mihael-mozer-avstrijskij-profesorukrainist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060233-mihael-mozer-avstrijskij-profesorukrainist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060233-mihael-mozer-avstrijskij-profesorukrainist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060233-mihael-mozer-avstrijskij-profesorukrainist.html


 

В Україні назвали пляжі з "брудною" водою 

СПИСОК 

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) 

оприлюднив перелік пляжів, на яких виявлено 

відхилення показників якості води.

 

Курсант із Житомира встановив рекорд із 

підйому переворотом на перекладині ФОТО 

Курсант другого курсу Житомирського 

військового інституту ім. Корольова Дмитро 

Косатий потрапив до Книги рекордів України, 

виконавши 760 разів підйом переворотом на 

перекладині.

 

 

Водоспади України, які варто відвідати. 

Інфографіка 

Красу українських водоспадів неможливо 

описати та передати словами, їх треба 

побачити на власні очі, відчути прохолоду та 

шум води. 

 

 

Як оскаржити постанову про штраф за 

перевищення швидкості  

Куди подавати заяву, в які строки, на що 

можна посилатися при оскарженні, які мати 

докази та документи
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Ужгородський замок і філармонія можуть 

потрапити до "Великого будівництва" на 

Закарпатті 

На Закарпатті до переліку культурних об'єктів 

"Великого будівництва" пропонуватимуть 

Ужгородський замок та Закарпатську обласну 

філармонію.
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