
              Єдина країна – Дайджест 10.06.19 

 

 

ТОП 

 

Президент збирається на засідання КСУ - 

"це буде вперше за 28 років" 

Президент України Володимир Зеленський 11 

червня візьме участь у засіданні Великої 

палати Конституційного суду, де 

розглядатиметься конституційність його указу 

про розпуск парламенту.

 

 

До Верховної Ради проходять п'ять партій 

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися на 

початку червня, то найбільший шанс 

потрапити до парламенту мали б партії: «Слуга 

народу», «Опозиційна платформа – «За 

Життя», «БПП «Солідарність», «ВО 

«Батьківщина» та "Голос" .

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718379-prezident-zbiraetsa-na-zasidanna-ksu-ce-bude-vperse-za-28-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718379-prezident-zbiraetsa-na-zasidanna-ksu-ce-bude-vperse-za-28-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718379-prezident-zbiraetsa-na-zasidanna-ksu-ce-bude-vperse-za-28-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718109-do-verhovnoi-radi-prohodat-pat-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718109-do-verhovnoi-radi-prohodat-pat-partij.html


 

Новинський, Мураєв, Вілкул, Кернес: 

Опоблок+ назвав ТОП-10 списку 

Партія "Опозиційний блок" оприлюднила 

першу десятку списку об'єднання з "Партією 

миру та розвитку", партіями "Наші", 

"Відродження" та "Довіряй ділам" на 

парламентських виборах, які мають відбутися 

21 липня 2019 року.

 

 

Побиття оператора на "Барабашово": 

поліція встановила двох нападників 

Після перегляду записів відеокамер поліція 

встановила двох чоловіків, які напали на 

телеоператора служби новин "Вісті" Вадима 

Макарюка під час конфлікту активістів 

"Національного корпусу" і підприємців ринку 

"Барабашово" 7 червня.

 

 

Забруднення Росі: трохи без очерету, але 

однак з питною водою 

Екологічна катастрофа відміняється - Білій 

Церкві та Умані, які споживають воду з Росі, 

нічого не загрожує. Але недовіра до влади 

зберігається

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Суд у Гаазі: РФ вимагає відхилити позови 

України в повному обсязі 

РФ стверджує, що постійна палата 

третейського суду в Гаазі не має компетенції 

розглядати справу за позовом щодо порушення 

Росією Конвенції ООН з морського права в 

Чорному та Азовському морях і в Керченській 

протоці.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718241-novinskij-muraev-vilkul-kernes-opoblok-nazvav-top10-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718241-novinskij-muraev-vilkul-kernes-opoblok-nazvav-top10-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718241-novinskij-muraev-vilkul-kernes-opoblok-nazvav-top10-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2718334-pobitta-operatora-na-barabasovo-policia-vstanovila-dvoh-napadnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2718334-pobitta-operatora-na-barabasovo-policia-vstanovila-dvoh-napadnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2718334-pobitta-operatora-na-barabasovo-policia-vstanovila-dvoh-napadnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718403-zabrudnenna-rosi-trohi-bez-oceretu-ale-odnak-z-pitnou-vodou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718403-zabrudnenna-rosi-trohi-bez-oceretu-ale-odnak-z-pitnou-vodou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718403-zabrudnenna-rosi-trohi-bez-oceretu-ale-odnak-z-pitnou-vodou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718137-sud-u-gaazi-rf-vimagae-vidhiliti-pozovi-ukraini-v-povnomu-obsazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718137-sud-u-gaazi-rf-vimagae-vidhiliti-pozovi-ukraini-v-povnomu-obsazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718137-sud-u-gaazi-rf-vimagae-vidhiliti-pozovi-ukraini-v-povnomu-obsazi.html


 

Президент ПАРЄ обговорила з Лавровим 

повернення російської делегації 

Президент Парламентської асамблеї Ради 

Європи Ліліан Моріс Паск'є обговорила з 

міністром закордонних справ РФ Сергієм 

Лавровим співпрацю ПАРЄ з Росією.

 

 

Московський "вояж" Бойка і Медведчука 

має розслідувати СБУ - Сарган 

Кримінальні провадження за статтями про 

державну зраду відносяться до підслідності 

Служби безпеки України, а не Генеральної 

прокуратури.

 

Представники України у Гаазі завтра 

збираються гучно розгромити Росію — 

Зеркаль 

Представники України у на слуханнях у 

Постійній палаті третейського суду в Гаазі 

завтра мають намір розгромити усі 

заперечення РФ щодо того, що міжнародний 

суд не має юрисдикції у справі Україна проти 

Росії. 

 

 

Дуда у США говоритиме про Донбас 

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту 

до США обговорюватиме зі своїми 

співрозмовниками, зокрема, ситуацію на сході 

України.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2718528-prezident-pare-obgovorila-z-lavrovim-povernenna-rosijskoi-delegacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2718528-prezident-pare-obgovorila-z-lavrovim-povernenna-rosijskoi-delegacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2718528-prezident-pare-obgovorila-z-lavrovim-povernenna-rosijskoi-delegacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718472-moskovskij-voaz-bojka-i-medvedcuka-mae-rozsliduvati-sbu-sargan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718472-moskovskij-voaz-bojka-i-medvedcuka-mae-rozsliduvati-sbu-sargan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718472-moskovskij-voaz-bojka-i-medvedcuka-mae-rozsliduvati-sbu-sargan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718381-predstavniki-ukraini-u-gaazi-zavtra-zbirautsa-gucno-rozgromiti-rosiu-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718381-predstavniki-ukraini-u-gaazi-zavtra-zbirautsa-gucno-rozgromiti-rosiu-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718381-predstavniki-ukraini-u-gaazi-zavtra-zbirautsa-gucno-rozgromiti-rosiu-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718381-predstavniki-ukraini-u-gaazi-zavtra-zbirautsa-gucno-rozgromiti-rosiu-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2718530-duda-u-ssa-govoritime-pro-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2718530-duda-u-ssa-govoritime-pro-donbas.html


 

У Римі збирали кошти для українських 

воїнів на сході України (ФОТО, ВІДЕО) 

Українські громадські організації в Римі 

провели на площі Ребібія благодійний захід з 

метою збору коштів для українських воїнів.

УКРАЇНА 

 

Зеленський планує замінити всіх голів ОДА 

Президент України Володимир Зеленський 

наполягає на заміні всіх голів обласних 

державних адміністрацій, нині триває відбір 

кандидатів.

 

 

Гриценко представив першу десятку своєї 

партії 

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій 

Гриценко представив першу десятку 

кандидатів у народні депутати, які у списку 

політсили братимуть участь у дострокових 

парламентських виборах.

  

 

Апаршин очолить оборонний департамент 

АП — Гриценко 

Радника президента з питань оборони і безпеки 

Івана Апаршина планують призначити 

керівником департаменту оборонної політики 

Адміністрації Президента.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2718098-u-rimi-zbirali-kosti-dla-ukrainskih-voiniv-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2718098-u-rimi-zbirali-kosti-dla-ukrainskih-voiniv-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2718098-u-rimi-zbirali-kosti-dla-ukrainskih-voiniv-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718415-zelenskij-planue-zaminiti-vsih-goliv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718415-zelenskij-planue-zaminiti-vsih-goliv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718230-gricenko-predstaviv-persu-desatku-svoei-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718230-gricenko-predstaviv-persu-desatku-svoei-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718230-gricenko-predstaviv-persu-desatku-svoei-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718289-aparsin-ocolit-oboronnij-departament-ap-gricenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718289-aparsin-ocolit-oboronnij-departament-ap-gricenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718289-aparsin-ocolit-oboronnij-departament-ap-gricenko.html


 

Кубів анонсував перепис населення-2020 

через смартфон 

Перепис населення України у 2020 році 

відбуватиметься через смартфон.

 

Рух ЧЕСНО склав рейтинг доброчесності 

депутатів Ради 

Громадський рух ЧЕСНО проаналізувала склад 

Верховної Ради VIII скликання за шістьма 

критеріями доброчесності.

 

 

Грошей з бюджету на нашу партію немає, не 

було і не буде — Гройсман 

Прем’єр-міністр України та лідер політичної 

партії "Українська стратегія Гройсмана" 

Володимир Гройсман запевняє, що 

фінансування його політичної сили 

відбувається виключно у рамках закону.

 

 

Ляшко заявив, що хоче стати спікером Ради 

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, 

що має амбіції стати Головою новообраної 

Верховної Ради України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718226-kubiv-anonsuvav-perepis-naselenna2020-cerez-smartfon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718226-kubiv-anonsuvav-perepis-naselenna2020-cerez-smartfon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718226-kubiv-anonsuvav-perepis-naselenna2020-cerez-smartfon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718497-ruh-cesno-sklav-rejting-dobrocesnosti-deputativ-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718497-ruh-cesno-sklav-rejting-dobrocesnosti-deputativ-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718497-ruh-cesno-sklav-rejting-dobrocesnosti-deputativ-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718132-grosej-z-budzetu-na-nasu-partiu-nemae-ne-bulo-i-ne-bude-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718132-grosej-z-budzetu-na-nasu-partiu-nemae-ne-bulo-i-ne-bude-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718132-grosej-z-budzetu-na-nasu-partiu-nemae-ne-bulo-i-ne-bude-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718061-lasko-zaaviv-so-hoce-stati-spikerom-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718061-lasko-zaaviv-so-hoce-stati-spikerom-radi.html


 

Тимошенко закликає партії Зеленського й 

Вакарчука об'єднатися на округах 

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко 

закликала лідерів політичних сил "Слуга 

народу" та "Голос" об'єднати зусилля в деяких 

мажоритарних округах і висунути єдиних 

кандидатів.

 

 

Адміністрація Президента може переїхати в 

Український дім - ЗМІ 

Адміністрація Президента розглядає 

можливість переїзду до Українського дому.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський пропонує на рік відкласти 

запуск ринку електроенергії 

Президент Володимир Зеленський у понеділок 

- 10 червня — вніс до Верховної Ради 

невідкладні законопроекти щодо 

відтермінування на рік запуску ринку 

електроенергії.

 

 

ПриватБанк перерахував до бюджету 

перший транш дивідендів за 2018 рік 

ПриватБанк перерахував до державного 

бюджету перший транш дивідендів за минулий 

рік у розмірі 4,5 млрд грн, загальна сума 

дивидендів становить 11,5 млрд грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718040-timosenko-zaklikae-partii-zelenskogo-j-vakarcuka-obednatisa-na-okrugah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718040-timosenko-zaklikae-partii-zelenskogo-j-vakarcuka-obednatisa-na-okrugah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2718040-timosenko-zaklikae-partii-zelenskogo-j-vakarcuka-obednatisa-na-okrugah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718533-administracia-prezidenta-moze-pereihati-v-ukrainskij-dim-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718533-administracia-prezidenta-moze-pereihati-v-ukrainskij-dim-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2718533-administracia-prezidenta-moze-pereihati-v-ukrainskij-dim-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2718526-zelenskij-proponue-na-rik-vidklasti-zapusk-rinku-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2718526-zelenskij-proponue-na-rik-vidklasti-zapusk-rinku-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2718526-zelenskij-proponue-na-rik-vidklasti-zapusk-rinku-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2718448-privatbank-pererahuvav-do-budzetu-persij-trans-dividendiv-za-2018-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2718448-privatbank-pererahuvav-do-budzetu-persij-trans-dividendiv-za-2018-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2718448-privatbank-pererahuvav-do-budzetu-persij-trans-dividendiv-za-2018-rik.html


 

Українські продукти продаватимуть у 

Катарі - погодили ветеринарні сертифікати 

Погоджено низку ветеринарних сертифікатів 

на експорт м’яса та м'ясопродуктів, молока та 

молочних продуктів, столових яєць та яєчних 

продуктів, риби та рибопродуктів та інших 

харчових продуктів з України до Катару.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова вимагає від Москалькової 

інформації про затриманих кримських 

татар 

Уповноважений ВР з прав людини Людмила 

Денісова звернулася до російської колеги 

Тетяни Москалькової з проханням сприяти 

забезпеченню прав затриманих у понеділок 

кримських татар і надати інформацію про 

місце їх тримання.

 

 

Свобода або смерть: Карпюк заявляє, що не 

сидітиме 22 роки 

Російський адвокат Олексій Барановський 

відвідав у Володимирській колонії Т-2 

«Володимирський централ» українського 

політв’язня Миколу Карпюка.

 

 

Справа "Хізб ут-Тахрір": прокурори РФ 

вимагають для кримських татар від 11 до 17 

років 

У понеділок у Північно-Кавказькому 

окружному військовому суді м. Ростов-на-

Дону відбулося судове засідання у "справі Хізб 

ут-Тахрір", в ході якого п'яти фігурантам 

попросили термін від 11 до 13 років 

позбавлення волі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2718126-ukrainski-produkti-prodavatimut-u-katari-pogodili-veterinarni-sertifikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2718126-ukrainski-produkti-prodavatimut-u-katari-pogodili-veterinarni-sertifikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2718126-ukrainski-produkti-prodavatimut-u-katari-pogodili-veterinarni-sertifikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2718544-denisova-vimagae-vid-moskalkovoi-informacii-pro-zatrimanih-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2718544-denisova-vimagae-vid-moskalkovoi-informacii-pro-zatrimanih-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2718544-denisova-vimagae-vid-moskalkovoi-informacii-pro-zatrimanih-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2718544-denisova-vimagae-vid-moskalkovoi-informacii-pro-zatrimanih-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718459-svoboda-abo-smert-karpuk-zaavlae-so-ne-siditime-22-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718459-svoboda-abo-smert-karpuk-zaavlae-so-ne-siditime-22-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718459-svoboda-abo-smert-karpuk-zaavlae-so-ne-siditime-22-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2718467-sprava-hizb-uttahrir-prokurori-rf-vimagaut-dla-krimskih-tatar-vid-11-do-17-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2718467-sprava-hizb-uttahrir-prokurori-rf-vimagaut-dla-krimskih-tatar-vid-11-do-17-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2718467-sprava-hizb-uttahrir-prokurori-rf-vimagaut-dla-krimskih-tatar-vid-11-do-17-rokiv.html
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Сущенко надіслав новий малюнок — 

парасолю і Бомбей (ФОТО) 

Незаконно засуджений у РФ український 

журналіст Роман Сущенко, який перебуває в 

ув'язненні вже 983 дні, надіслав з колонії 

новий малюнок — міський пейзаж індійського 

Бомбея, що нині називається Мумбаї.

 

 

Під час обшуку у вагітної кримської 

татарки почалися передчасні пологи 

У понеділок під час обшуку у вагітної дружини 

Ризи Омерова від пережитого стресу почалися 

передчасні пологи.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

В Україні 14 судів не здійснюють 

правосуддя 

Наразі в Україні 14 судів не здійснюють 

правосуддя у зв’язку з відсутністю суддів або 

повноважень у них.

 

 

Нацкорпус відхрестився від стрілянини на 

"Барабашово" 

"Національний корпус" не має стосунку до 

конфлікту 7 червня на харківському ринку 

"Барабашово", під час якого постраждали 

дев'ять осіб.
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Підозрюваного у держзраді кримського 

суддю звільнили з-під варти 

Київський апеляційний суд звільнив з-під 

варти колишнього голову Апеляційного суду 

Криму Валерія Чорнобука, підозрюваного у 

державній зраді.

 

Кінотеатр ―Київ‖ повертає кошти за квитки 

Культурний центр "Кінотеатр "Київ" 

повідомляє, що кошти за квитки, які були 

придбані за готівку, можна повернути в касах 

кінотеатру з 10 червня.

БЕЗПЕКА 

 

Після інавгурації Зеленського побільшало 

російських фейків - ЗСУ 

Російська Федерація активізувала інформаційні 

операції проти Збройних Сил України.

 

 

Горбулін очолив наглядову раду 

Українського інституту безпекових 

досліджень 

Екс-секретар РНБО, перший віце-президент 

Національної академії наук України, академік 

Володимир Горбулін очолив Наглядову раду 

Українського інституту безпекових 

досліджень.
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ЗСУ прийняли на озброєння систему 

"Ятрань", що виявляє підводні човни 

Радіогідроакустична система "Ятрань", яка 

призначена для виявлення ворожих кораблів та 

підводних човнів, прийнята на озброєння 

Збройних Сил України.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Курбас більше ходив до театру, аніж на пари 

- Вірляна Ткач, американська режисерка 

опери-антиутопії GAZ (ІНТЕРВ'Ю) 

11 червня в Національному театрі імені 
Івана Франка відбудеться грандіозна і 
незвична прем’єра – на сцені вибухне 
музикою і рухами опера-антиутопія GAZ.

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Одесі - "цвіте" море, радять поки не 

купатися 

Через дивне зелене забарвлення морської води, 

зокрема біля узбережжя Одеси, яке називають 

"цвітінням" моря, фахівці Мінекології 

звернулися з закликом до відпочивальників - 

не купатися й не споживати упродовж 

найближчих днів свіжу рибу і морепродукти.

 

 

Українець врятував щонайменше чотирьох 

осіб під час ДТП у Польщі (ФОТО) 

Український водій Андрій врятував 

щонайменше чотирьох осіб під час серйозної 

ДТП, що сталася 9 червня у Польщі.
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BlaBlaCar в Україні може стати платним до 

кінця року 

У другому півріччі 2019 року сервіс BlaBlaCar 

в Укріїні може стати платним.

 

Катрін Деньов отримає ―Золотого Дюка‖ на 

Одеському кінофестивалі 

Легендарна французька актриса, двічі 

володарка премії ―Сезар‖ за найкращу жіночу 

роль, Катрін Деньов стане спеціальною гостею 

10-го Одеського міжнародного кінофестивалю, 

що відбудеться 12 - 20 липня.

 

 

Київстар та "Альфа Страхування" 

запустили послугу для туристів 

Один з найбільших українських операторів 

телекомунікацій Київстар спільно зі страховою 

компанією "Альфа Страхування" запустив 

послугу туристичного страхування, якою 

можуть скористатися абоненти передоплаченої 

та контрактної форми обслуговування.

 

МІП презентує фільм ―Після Майдану. 

Крим‖ 

У Меморіальному музеї тоталітарних режимів 

«Територія Терору» у Львові відбудеться показ 

першого фільму «Після Майдану.
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Вступ на бакалавра почнеться з 10 липня — 

МОН 

Вступники до закладів вищої освіти на основі 

сертифікатів ЗНО та творчих конкурсів 

зможуть реєструвати електронні кабінети в 

системі ЄДЕБО з 1 липня, прийом заяв та 

документів розпочнеться з 10 липня.
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