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ТОП
Полк "Азов" назвав імена загиблих сьогодні
під Новолуганським
Полк "Азов" повідомив, що внаслідок обстрілу
під Новолуганським у п'ятницю, 7 червня,
загинуло двоє бійців підрозділу - на псевдо
"Круглий" і "Максон".

Луценко відкрив три кримінальні справи
після заяви Кучми
Генпрокурор Юрій Луценко відкрив три
кримінальні провадження після заяви
представника України у Тристоронній
контактній групі Леоніда Кучми про
необхідність зняти економічну блокаду з
ОРДЛО та заборонити бійцям ООС стріляти у
відповідь.

Воїни, які захищають рідну землю, повинні
стріляти у відповідь
За інформацією Операції об’єднаних Сил
станом на ранок, двоє військовослужбовців
загинули, четверо поранені та четверо
травмовані.

Військовим не потрібен дозвіл на вогонь у
відповідь — Генштаб
Українські військові не мусять просити
дозволу відкривати вогонь у відповідь на
агресію з боку окупантів.

Порошенко закликав розвідку "відкрити
очі" Зеленському
Лідер партії "Європейська стратегія" п'ятий
президент Петро Порошенко вважає
категорично неприйнятною заяву чинного
глави держави Володимира Зеленського щодо
втрати Росією контролю над найманцями на
Донбасі.

УКРАЇНА
Зеленський обговорив запуск роботи
Антикорупційного суду
Президент Володимир Зеленський обговорив з
головою Верховного Суду Валентиною
Данішевською та головою ВАС Оленою
Танасевич готовність ВАКС до роботи,
зокрема питання його розміщення.

Гройсман представив команду, з якою піде
на вибори
На з'їзді політичної партії "Українська
стратегія Гройсмана" представлено першу
десятку тих, хто піде на позачергові
парламентські вибори від цієї політсили.

"Опоблок" об'єднався з чотирма партіями
для участі у виборах
Партії "Опозиційний блок", "Наші",
"Відродження", "Партія миру та розвитку та
"Довіряй справам" (так звана партія мерів)
об’єдналися для участі в парламентських
виборах.

ЦВК зареєструвала вже 64 кандидатимажоритарники
нтральна виборча комісія у п’ятницю
зареєструвала ще 21 кандидата у народні
депутати в одномандатних виборчих округах
на позачергових парламентських виборах,
серед яких 16 — самовисуванці, п’ятеро —
висунуті партією ―Єдиний центр‖.

Фахову передвищу освіту запровадять з
2020 року: що зміниться
З 2020 року українські коледжі та технікуми
почнуть надавати фахову передвищу освіту і
готуватимуть фахових молодших бакалаврів.

УКРАЇНА І СВІТ

У США сподіваються на швидке
притягнення до відповідальності
замовників убивства Гандзюк
У Посольстві США продовжують уважно
стежити за судовим процесом у справі
Катерини Гандзюк і сподіваються на швидке
притягнення до відповідальності всіх
замовників убивства.

Росія перекинула в окупований Луганськ
велику партію зброї та боєприпасів
Поки в Україні готуються до запровадження
«режиму тиші» на лінії зіткнення та створення
зони безпеки у Станиці Луганській, в
окупованому Луганську на території
трикотажної фабрики «Лутри» спостерігається
скупчення живої сили та техніки окупантів.

У Гаазі закінчилися слухання за позовом
України проти Росії
У Гаазі у п'ятницю закінчилися слухання у
Міжнародному суді ООН за позовом України
проти Росії. Сьогодні виступала Україна.

ЕКОНОМІКА
Україні не потрібні жодні "химерні" знижки
від Газпрому - Вітренко
Україні не потрібні жодні "химерні" знижки
від Газпрому, оскільки Нафтогаз зараз купує
газ у Європі дешевше.

Нацкомісія затвердила тарифи Укренерго
на ІІ півріччя 2019 року
Національна комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП), 7 червня
затвердила тарифи НАК ―Укренерго‖ на ІІ
півріччя 2019 року, які враховують роботу
компанії в умовах нового ринку електроенергії.

В Україні 806 тергромад мають прямі
відносини з держбюджетом — експерт
В Україні 806 об'єднаних територіальних
громад мають прямі відносини з місцевим
бюджетом, тобто з процесу розподілу доходів і
видатків у цих ОТГ виключена ланка районів.

Міжнародні резерви України за місяць
"схудли" на 5,5%
Міжнародні резерви України станом на 1
червня 2019 року становили $19,4 млрд (в
еквіваленті); за травень вони зменшилися на
5,5% через значні обсяги погашень за
державним боргом.

ПРАВОПОРЯДОК
СБУ назвала замовника зірваного теракту в
Запоріжжі
Співробітники Служби безпеки України
попередили потужний терористичний акт в
одному з густонаселених місць у центрі
Запоріжжя.

В Авакова пояснили, хто насправді керує
поліцією в зоні ООС
Керівником поліції у зоні проведення Операції
об’єднаних сил залишається заступник голови
Нацполіції Констянтин Бушуєв, а не ексначальник Головного управління Національної
поліції в Київській області Дмитро Ценов, який
перевівся в зону ООС після смерті 5-річного
хлопчика.
Ситник вважає, що рішення КСУ дозволить
корупціонерам і далі красти
Рішення Конституційного Суду про
позбавлення Національного антикорупційного
бюро права через суд анулювати невигідні для
держпідприємств угоди є черговим кроком
назад в антикорупційній реформі.

ЕКСКЛЮЗИВ
Дочасні вибори-2019: яких “сюрпризів”
чекати на етапі з’їздів
Політсили визначаються з ―достойниками‖,
яких поведуть до парламенту. А ще
домовляються про політичні ―шлюби‖ й
―розлучення‖

Третя доба дивних заяв президента та його
оточення: про що вони свідчать?
Непрофесійність, якийсь незрозумілий поки
план чи, власне, суміш того й іншого?
Укрінформ разом з експертами оцінював
останні заяви президента Зеленського

Антикорупційний інструмент був, а тепер
його нема?
КСУ погодився з юристами Коломойського,
що НАБУ не може зупиняти кабальні угоди з
підприємствами на час розслідування.
Антикорупційники в шоці

СУСПІЛЬСТВО
Епіфаній пропонує Михайлівський собор
для зустрічей із ветеранами — Фріз
Предстоятель Православної церкви України
митрополит Епіфаній виступив з ініціативою
запровадити зустрічі з ветеранами ООС на
території Михайлівського золотоверхого
собору у Києві.

Переяславська трагедія, нашестя метеликів
і весілля в реанімації
дії семи днів, що минули, – в об'єктивах камер
фотокореспондентів Укрінформу.

Як не втратити гроші: кіберполіція назвала
найпопулярніші "схеми" шахраїв
Для захисту своїх коштів на банківських
рахунках необхідно використовувати
виключно офіційні додатки мобільного
банкінгу та не використовувати неперевірені
ресурси для оплати товарів чи послуг онлайн.

"Коронація слова-2019" назвала переможців
конкурсу
19-ий Міжнародний літературний конкурс
"Коронація слова" оголосив переможців у
чотирьох основних номінаціях: ―П’єси‖,
―Кіносценарії‖, ―Пісенна лірика‖ і ―Романи‖.

Знайти зниклі айфони тепер можна без
інтернету
Програма Find My зможе знайти зниклі
айфони, навіть якщо вони не підключені до
інтернету. В Apple стверджують, що визначити
місцезнаходження приладу не зможе ніхто,
крім його власника.

Пляж чи серіал: синоптики розповіли, чого
чекати на вихідних
На більшій частині території України у суботу
грози, вдень у західних, центральних,
Одеській, Сумській та Харківській областях
подекуди град та шквали, температура вночі
13-18°, вдень 26-31°.
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