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ТОП 

 

Рада прийняла закон, який передбачає 

процедуру імпічменту 

Верховна Рада ухвалила закон "Про тимчасові 

слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу 

комісію і тимчасові спеціальні комісії 

Верховної Ради України" №1098, який 

передбачає процедуру імпічменту Президента.

 

 

Петиція про відставку: Зеленський каже, що 

не може знехтувати волею 73% виборців 

Президент України Володимир Зеленський 

відповів на електронну петицію про свою 

відставку, підкресливши що наразі підстав для 

дострокового припинення ним повноважень 

немає.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715813-rada-prijnala-zakon-akij-peredbacae-proceduru-impicmentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715813-rada-prijnala-zakon-akij-peredbacae-proceduru-impicmentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715813-rada-prijnala-zakon-akij-peredbacae-proceduru-impicmentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716331-peticia-pro-vidstavku-zelenskij-kaze-so-ne-moze-znehtuvati-voleu-73-viborciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716331-peticia-pro-vidstavku-zelenskij-kaze-so-ne-moze-znehtuvati-voleu-73-viborciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716331-peticia-pro-vidstavku-zelenskij-kaze-so-ne-moze-znehtuvati-voleu-73-viborciv.html


 

Бойко, Медведчук і Льовочкін увійшли до 

ТОП-10 "Опозиційної платформи - за 

життя" 

Всеукраїнський об’єднавчий з’їзд партії 

"Опозиційна платформа - за життя" схвалив 

передвиборчий список на позачергові вибори 

до Верховної Ради та назвав свого кандидата у 

прем'єр-міністри.

 

КСУ визнав неконституційним е-

декларування для антикорупційних 

активістів 

Конституційний суд визнав 

неконституційними норми закону "Про 

запобігання корупції", які зобов'язували 

представників громадських антикорупційних 

організацій подавати електронні декларації.

 

 

 

Порошенко радить не вживати слово 

"плагіат" - Україна говорить однією мовою 

П'ятий президент, лідер партії "Європейська 

солідарність" Петро Порошенко вважає 

позитивом, що Україна на міжнародній арені 

говорить однією мовою попри те, що деякі 

заяви Президента Володимира Зеленського 

народилися в офісі Порошенка.

 

 

Скасувати заборону на торгівлю з ОРДЛО 

може тільки Радбез — Кучма 

Російська сторона і представники ОРДЛО на 

засіданні в Мінську 5 червня порушували 

питання економічної блокади 

непідконтрольних Україні територій Донбасу, 

але рішення про скасування тимчасової 

заборони на переміщення товарів через лінію 

зіткнення може ухвалити тільки РНБО.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2716251-bojko-medvedcuk-i-lovockin-uvijsli-do-top10-opozicijnoi-platformi-za-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2716251-bojko-medvedcuk-i-lovockin-uvijsli-do-top10-opozicijnoi-platformi-za-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2716251-bojko-medvedcuk-i-lovockin-uvijsli-do-top10-opozicijnoi-platformi-za-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2716251-bojko-medvedcuk-i-lovockin-uvijsli-do-top10-opozicijnoi-platformi-za-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2716131-ksu-viznav-nekonstitucijnim-edeklaruvanna-dla-antikorupcijnih-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2716131-ksu-viznav-nekonstitucijnim-edeklaruvanna-dla-antikorupcijnih-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2716131-ksu-viznav-nekonstitucijnim-edeklaruvanna-dla-antikorupcijnih-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2716131-ksu-viznav-nekonstitucijnim-edeklaruvanna-dla-antikorupcijnih-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716170-porosenko-radit-ne-vzivati-slovo-plagiat-ukraina-govorit-odnieu-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716170-porosenko-radit-ne-vzivati-slovo-plagiat-ukraina-govorit-odnieu-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716170-porosenko-radit-ne-vzivati-slovo-plagiat-ukraina-govorit-odnieu-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2716292-skasuvati-zaboronu-na-torgivlu-z-ordlo-moze-tilki-radbez-kucma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2716292-skasuvati-zaboronu-na-torgivlu-z-ordlo-moze-tilki-radbez-kucma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2716292-skasuvati-zaboronu-na-torgivlu-z-ordlo-moze-tilki-radbez-kucma.html


 

Виконавцям нападу на Гандзюк винесли 

вирок від 3 до 6,6 року позбавлення волі 

У Покровському міськрайонному суді 

Дніпропетровської області оголошено вироки 

виконавцям нападу на херсонську активістку 

Катерину Гандзюк.

 

Вихідні для креативних: багато музики та 

фестиваль блогерів (АФІША) 

Розказуємо, ЩО та ДЕ послухати, подивитися 

та просто відпочити з друзями.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Дорожню карту Зеленського щодо 

"Мінська" не розкриють до 19 червня - 

речниця 

Дорожня карта Президента України 

Володимира Зеленського щодо Мінських 

перемовин із врегулювання ситуації на Донбасі 

ще буде узгоджуватися з європейськими 

партнерами по Нормандському формату й не 

оприлюднюватиметься до 19 червня.

 

 

Мендель пояснила заклик припинити 

вогонь, озвучений у Мінську 

Стале й тривале припинення вогню на Донбасі 

– це ключове питання для повернення миру, і 

вчорашня зустріч Тристоронньої контактної 

групи у Мінську дала стриманий оптимізм 

щодо подальшого врегулювання воєнного 

конфлікту.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2716219-vikonavcam-napadu-na-gandzuk-vinesli-virok-vid-3-do-66-roku-pozbavlenna-voli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2716219-vikonavcam-napadu-na-gandzuk-vinesli-virok-vid-3-do-66-roku-pozbavlenna-voli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2716219-vikonavcam-napadu-na-gandzuk-vinesli-virok-vid-3-do-66-roku-pozbavlenna-voli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2715805-vihidni-dla-kreativnih-bagato-muziki-ta-festival-blogeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2715805-vihidni-dla-kreativnih-bagato-muziki-ta-festival-blogeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2715805-vihidni-dla-kreativnih-bagato-muziki-ta-festival-blogeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716308-doroznu-kartu-zelenskogo-sodo-minska-ne-rozkriut-do-19-cervna-recnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716308-doroznu-kartu-zelenskogo-sodo-minska-ne-rozkriut-do-19-cervna-recnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716308-doroznu-kartu-zelenskogo-sodo-minska-ne-rozkriut-do-19-cervna-recnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716308-doroznu-kartu-zelenskogo-sodo-minska-ne-rozkriut-do-19-cervna-recnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716359-mendel-poasnila-zaklik-pripiniti-vogon-ozvucenij-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716359-mendel-poasnila-zaklik-pripiniti-vogon-ozvucenij-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716359-mendel-poasnila-zaklik-pripiniti-vogon-ozvucenij-u-minsku.html


 

Росія у Гаазі стверджує, що не порушує 

жодних прав в окупованому Криму 

Представник Росії у Міжнародному суді ООН 

Матіас Форту стверджує, що з боку РФ немає 

утисків кримських татар.

 

 

Сейм Литви визнав депортацію кримських 

татар геноцидом 

Литовський парламент прийняв резолюцію про 

визнання геноцидом злочинів Радянського 

Союзу проти кримських татар у 1944 році, а 

також про засудження нинішньої політики 

Росії щодо кримськотатарського народу. 

 

Арештований в Угорщині український 

капітан може бути причетним до двох 

аварій - ЗМІ 

Український 64-річний капітан, який керував 

судном, що зіткнулося з катером у Будапешті, 

міг бути причетним до аварії в Роттердамі.

 

Зеленський рішуче налаштований на зміни 

в Україні - сенатор Портман 

Американський сенатор від Республіканської 

партії Роберт Портман побачив рішучу 

налаштованість Президента України 

Володимира Зеленського на проведення 

необхідних реформ в країні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2716042-rosia-u-gaazi-stverdzue-so-ne-porusue-zodnih-prav-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2716042-rosia-u-gaazi-stverdzue-so-ne-porusue-zodnih-prav-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2716042-rosia-u-gaazi-stverdzue-so-ne-porusue-zodnih-prav-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2716094-sejm-litvi-viznav-deportaciu-krimskih-tatar-genocidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2716094-sejm-litvi-viznav-deportaciu-krimskih-tatar-genocidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2716094-sejm-litvi-viznav-deportaciu-krimskih-tatar-genocidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2716326-arestovanij-v-ugorsini-ukrainskij-kapitan-moze-buti-pricetnim-do-dvoh-avarij-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2716326-arestovanij-v-ugorsini-ukrainskij-kapitan-moze-buti-pricetnim-do-dvoh-avarij-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2716326-arestovanij-v-ugorsini-ukrainskij-kapitan-moze-buti-pricetnim-do-dvoh-avarij-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2716326-arestovanij-v-ugorsini-ukrainskij-kapitan-moze-buti-pricetnim-do-dvoh-avarij-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716034-zelenskij-risuce-nalastovanij-na-zmini-v-ukraini-senator-portman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716034-zelenskij-risuce-nalastovanij-na-zmini-v-ukraini-senator-portman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716034-zelenskij-risuce-nalastovanij-na-zmini-v-ukraini-senator-portman.html


 

ЄС нагадав в ОБСЄ, що за конфліктом на 

Донбасі стоїть Росія 

Делегація Євросоюзу в ОБСЄ нагадала, що 

конфлікт на Донбасі є наслідком актів агресії 

Росії проти України.

 

УКРАЇНА 

 

Рада не звільнила Грицака, Клімкіна, 

Полторака 

Верховна Рада не підтримала постанову про 

звільнення Василя Грицака з посади голови 

Служби безпеки України (№10345).

 

 

 

Кучма заявив, що "не стріляти у відповідь" 

на Донбасі — його особиста позиція 

ільник української делегації у Тристоронній 

контактній групі Леонід Кучма зазначив, що 

питання щодо заборони давати відсіч у 

відповідь на обстріли на Донбасі є його 

думкою, а не рішенням чинного Президента.

 

 

Мендель розповіла про підготовку промови 

Зеленського, де побачили "плагіат" 

Президент Володимир Зеленський вичитував 

усі промови, підготовлені до візиту до 

Брюсселя, але існує проблема у роботі 

державних інституцій.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716333-es-nagadav-v-obse-so-za-konfliktom-na-donbasi-stoit-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716333-es-nagadav-v-obse-so-za-konfliktom-na-donbasi-stoit-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716333-es-nagadav-v-obse-so-za-konfliktom-na-donbasi-stoit-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716011-rada-ne-zvilnila-golovu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716011-rada-ne-zvilnila-golovu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716011-rada-ne-zvilnila-golovu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2716272-kucma-zaaviv-so-ne-strilati-u-vidpovid-na-donbasi-jogo-osobista-pozicia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2716272-kucma-zaaviv-so-ne-strilati-u-vidpovid-na-donbasi-jogo-osobista-pozicia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2716272-kucma-zaaviv-so-ne-strilati-u-vidpovid-na-donbasi-jogo-osobista-pozicia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716321-mendel-rozpovila-pro-pidgotovku-promovi-zelenskogo-de-pobacili-plagiat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716321-mendel-rozpovila-pro-pidgotovku-promovi-zelenskogo-de-pobacili-plagiat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2716321-mendel-rozpovila-pro-pidgotovku-promovi-zelenskogo-de-pobacili-plagiat.html


 

Радник Зеленського анонсував обговорення 

концепції "Держава у смартфоні" 

На наступному тижні заплановане перше 

експертне обговорення проекту концепції 

"Держава у смартфоні".

 

 

КСУ обмежив повноваження НАБУ на 

вимогу компанії Коломойського 

Конституційний суд визнав неконституційним 

положення пункту 13 частини першої статті 17 

закону "Про Національне антикорупційне 

бюро України".

 

 

На референдумі за вступ до ЄС готові 

проголосувати 62% українців, до НАТО - 

53% 

 референдумі за вступ до ЄС на сьогодні готові 

проголосувати 62% українців, за вступ до 

НАТО - 53%.

ЕКОНОМІКА 

 

Газ для українців може подешевшати. 

Гривень на 900 

Уряд вимагає від “Нафтогазу” знизити вартість 

палива для населення і вже придумав, як 

уникнути цінових стрибків при запуску ринку 

електрики.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2716238-radnik-zelenskogo-anonsuvav-obgovorenna-koncepcii-derzava-u-smartfoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2716238-radnik-zelenskogo-anonsuvav-obgovorenna-koncepcii-derzava-u-smartfoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2716238-radnik-zelenskogo-anonsuvav-obgovorenna-koncepcii-derzava-u-smartfoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2716176-ksu-obmeziv-povnovazenna-nabu-na-vimogu-kompanii-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2716176-ksu-obmeziv-povnovazenna-nabu-na-vimogu-kompanii-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2716176-ksu-obmeziv-povnovazenna-nabu-na-vimogu-kompanii-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715840-na-referendumi-za-vstup-do-es-gotovi-progolosuvati-62-ukrainciv-za-vstup-do-nato-53.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715840-na-referendumi-za-vstup-do-es-gotovi-progolosuvati-62-ukrainciv-za-vstup-do-nato-53.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715840-na-referendumi-za-vstup-do-es-gotovi-progolosuvati-62-ukrainciv-za-vstup-do-nato-53.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715840-na-referendumi-za-vstup-do-es-gotovi-progolosuvati-62-ukrainciv-za-vstup-do-nato-53.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2716290-gaz-dla-ukrainciv-moze-podesevsati-griven-na-900.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2716290-gaz-dla-ukrainciv-moze-podesevsati-griven-na-900.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2716290-gaz-dla-ukrainciv-moze-podesevsati-griven-na-900.html


 

Ціни на електроенергію зростуть на 25% 

якщо буде новий ринок - НБУ 

За прогнозами Національного банку, ціни на 

електроенергію зростуть на 25% у разі 

запровадження ринку електроенергії.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна в ОБСЄ закликала звільнити 

журналістів Сущенка та Асєєва 

Російський режим продовжує ігнорувати 

заклики української сторони та міжнародної 

спільноти до звільнення незаконно ув’язнених 

журналістів Романа Сущенка та Станіслава 

Асєєва.

 

В окупованому Криму необхідні серйозні 

журналістські розслідування - 

правозахисниця 

У Криму потрібна серйозна дослідницька 

робота професійних журналістів для того, щоб 

розуміти, які процеси там відбуваються і які 

виклики перед людьми стоять.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Ющенко заперечує змову з Януковичем 

щодо Межигір’я 

Екс-президент Віктор Ющенко відкидає 

обвинувачення у тому, що вступив у змову з 

колишнім президентом-втікачем Віктором 

Януковичем стосовно заволодіння останнім 

урочищем Межигір’я.
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Луценко пообіцяв незабаром розповісти 

деталі у справі Ющенка 

Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив 

інформацію про вручення підозри екс-

президенту Віктору Ющенку та пообіцяв 

найближчим часом на брифінгу розповісти про 

деталі цієї справи.

 

 

Екс-директору Харківського 

бронетанкового оголосили підозру в 

розтраті 

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури повідомили про підозру у 

розтраті майна екс-директору Харківського 

бронетанкового заводу і його заступнику.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Шлях України до НАТО залишається 

незмінним 

Детальніше про те, що наобіцяли один одному 

президент України та генсек НАТО

 

 

Суд у Гаазі – це звуки майбутнього 

трибуналу над російськими політиками - 

Рефат Чубаров, голова Меджлісу 

кримськотатарського народу (ІНТЕРВ'Ю) 

Міжнародний суд ООН у Гаазі почав слухання щодо 
порушення Росією Конвенцій про боротьбу з 
фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм 
расової дискримінації. 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У Туреччині готелі заповнені туристами на 

95% 

У Туреччині на узбережжі Середземного й 

Егейського морів зафіксовано 95% заповнення 

готелів.

 

 

Злата Огнєвич виступить в Канаді з новою 

концертною програмою «Грані» 

Українська співачка Злата Огнєвич виступить 

у канадському Едмонтоні 22 червня з новою 

концертною програмою «Грані».

 

 

Держкіно пояснило, чому серіал 

"Чорнобиль" повністю не знімали в Україні 

ріал від HBO "Чорнобиль", який за рейтингом 

IMDb обігнав навіть "Гру Престолів", повністю 

не знімали в Україні через відсутність у нашій 

країні повернення державою виробнику 

частини здійснених витрат на зйомки фільму.

 

 

Поранений боєць ЗСУ одружився у 

реанімації (ФОТО) 

У реанімації лікарні ім. Мечникова в Дніпрі 

поранений боєць ЗСУ розписався і обвінчався 

зі своєю нареченою.
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Мелітополь влаштує смачний фестиваль 
 "Черешнево" 

У Мелітополі, що в Запорізькій області, в 

п'ятницю, 7 червня, відбудеться 

гастрономічний фестиваль "Черешнево".

 

 

Уночі відбувся магічний перфоманс живих 

скульптур "Ніжин о’Жив" 

У місті Ніжині Чернігівської області відбувся 

магічний перфоманс живих скульптур "Ніжин 

о’Жив".
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