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ТОП
Рішення Конституційного суду – це шанс.
Хоч би яким воно було (АНАЛІТИКА)
Вердикт суду, тим більше конституційного,
має виконуватись. Але прийняти його треба
згідно з законом, а не під тиском натовпу або
ще когось.

Україна vs Росія: суд у Гаазі може ухвалити
рішення про юрисдикцію протягом півроку
Постійна палата третейського суду в Гаазі
може ухвалити рішення про юрисдикцію у
справі за позовом щодо порушення Росією
Конвенції ООН з морського права в Чорному
та Азовському морях і в Керченській протоці
протягом 6 місяців.

Росія засекречуватиме компанії, що
працюють в окупованому Криму
В уряді Російської Федерації прийнято
постанову про засекречення в єдиному
державному реєстрі юридичних осіб (ЄДРЮО)
даних про компанії, що працюють в
окупованому Криму.

ВР отримала подання щодо заміни Клімкіна
на Пристайка та звільнення генпрокурора
У Верховній Раді зареєстровані подання
Президента України Володимира Зеленського
про звільнення Павла Клімкіна з посади
міністра закордонних справ України та
призначення на неї Вадима Пристайка.

Зеленський призначив 12 тимчасових голів
ОДА
езидент Володимир Зеленський звільнив ряд
голів обласних державних адміністрацій і
призначив тимчасово виконуючих обов'язки.

На Троєщині сміттєспалювального заводу
не буде, розглядаються інші локації
їв не розглядає територію біля ТЕЦ-6 як
локацію для будівництва сміттєпереробного
заводу.

УКРАЇНА
Ар'єв закликає Зеленського зустрітися з
українською делегацією в ПАРЄ
Голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ
народний депутат Володимир Ар'єв закликав
Президента України Володимира Зеленського
зустрітися з українською делегацію протягом
найближчого тижня задля обговорення
ситуації в Асамблеї.

Зеленський скасував укази Порошенка про
призначення до Вищої ради правосуддя
новому конкурсному відборі на посаду судді
Європейського суду з прав людини, який
оголосив Президент України Володимир
Зеленський, спрощено умови для кандидатів.

Представник Президента у КСУ: Рішення
про розпуск Ради мають оголосити до 29
червня
Представник Президента у Конституційному
Суді Федір Веніславський не допускає
можливості визнання указу Президента про
розпуск Верховної Ради 8-го скликання таким,
що не відповідає Основному закону.

В АП пояснили, навіщо Баканову звання
лейтенанта
Присвоєння звання лейтенанта першому
заступнику голови СБУ Івану Баканову не дає
жодних кар'єрних преференцій, воно потрібне
для доступу до секретної інформації.

Дозволом засекречувати компанії в Криму
Росія визнала окупацію - Фріз
Утаємничення даних про компанії, що
працюють в окупованому Криму, підкреслює
їх незаконну діяльність на півострові.

На Банковій придумали, як збалансувати
коментарі на офіційній сторінці у FB
Запрошення прихильників глави держави
Володимира Зеленського приєднатися до
офіційної сторінки Адміністрації Президента у
Facebook є логічним кроком задля
вирівнювання балансу думок у коментарях на
сторінці.

Філарет підтвердив, що хоче відновити
"патріархат"
Почесний патріарх Православної церкви
України Філарет у вівторок провів форум
інтелігенції "За Київський патріархат".

БЕЗПЕКА
Президент призначив голову Служби
зовнішньої розвідки
езидент Володимир Зеленський призначив
Владислава Бухарєва головою Служби
зовнішньої розвідки.

ОБСЄ зафіксувала під Первомайськом
сучасну російську станцію розвідки
М ОБСЄ в черговий раз зафіксувала на околиці
окупованого Первомайська російську станцію
наземної розвідки ПСНР-9 “Кредо-М1".

ЕКОНОМІКА
Переговори з МВФ щодо нової програми
доцільно розпочати ще цього року - Смолій
переконання голови Національного банку
Якова Смолія, переговори про нову програму
України з Міжнародним валютним фондом
мають розпочатися ще до кінця цього року.

Уряд повернув Магістральні газопроводи в
управління Нафтогазу до 1 січня 2020 року
Уряд уточнив порядок анбандлінгу
(відокремлення) газотранспортної системи від
НАК "Нафтогаз України" і визначив, що
структура, яка нею управляє, має бути
передана в управління Нафтогазу до 1 січня
2020 року.

Енергоатом, ДНТЦ ЯРБ та Holtec підписали
Угоду, яка передбачає створення
консорціуму
У понеділок 10 червня у штаб-квартирі Holtec
International – м. Камден (штат Нью-Джерсі,
США) підписано Угоду про партнерство між
НАЕК «Енергоатом», ДНТЦ ЯРБ та Holtec
International.

Кабмін опублікував постанову про
відділення ГТС від Нафтогазу
Опубліковано постанову Кабінету міністрів
про виведення у майбутньому
газотранспортної системи України з
управління НАК “Нафтогаз України” за
принципом ownership unbundling (розділення
власності).

Міжнародна мережа AVIA відкрила першу
заправку в Україні
Міжнародна мережа автозаправних станцій
AVIA відкрила першу заправку в Україні.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Російські силовики відпустили
кримськотатарську активістку Алієву
Кримськотатарську активістку, дочку
фігуранта ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір»
Гульсум Алієву відпустили з відділення поліції
в окупованому Армянську (Крим).

Балуха утримують у тюремній лікарні,
дають мінімум ліків
Адвокат українського політв'язня Володимира
Балуха Ольга Дінзе підтвердила, що його
тримають в тюремній лікарні й дають мінімум
медпрепаратів.

ПРАВОПОРЯДОК
ВРП звільнила суддю, яка відпустила
Саакашвілі з-під арешту
Вища рада правосуддя звільнила у відставку
суддю Печерського районного суду міста
Києва Ларису Цокол.

Назвали попередню причину пожежі в
Одеській психлікарні
До пожежі у 7-му відділенні Одеського
обласного медичного центру психічного
здоров’я, що сталася пізно ввечері 10 червня,
призвели дії людини.

ЕКСКЛЮЗИВ
Хто є хто в списку партії влади
Як сформовано партійний обоз Зе-команди. Ніколи

політсили так голосно не обіцяли повної
відкритості, як зараз.

Менше 5%, або На що розраховують
очевидно непрохідні партії
Партії з рейтингами набагато нижче 5%
активно проводять з’їзди, оголошують списки
та... гарантовано розпорошують голоси.
Навіщо їм це?

Темне на темному. Машина часу під назвою
«Чорнобиль»
Мінісеріал американського кабельного каналу
HBO «Чорнобиль» наробив досить галасу як
серед простих, так і серед втаємничених
глядачів.

СУСПІЛЬСТВО
Ройтбурд закликає Президента не
переносити АП в Український дім, а
передати його під музей
Відомий художник, директор Одеського
художнього музею Олександр Ройтбурд
закликає Президента не переїжджати в
Український дім, а віддати цю будівлю під
музей сучасного мистецтва.

Курортний Бердянськ: туристи бронювали
місця з лютого
Курортний сезон-2019 у Бердянську
розпочався. На пляжах багато
відпочивальників із різних міст, зокрема
Києва, Харкова, Дніпра, Сум.

Найдешевший автобусний перевізник
Європи Flixbus зайшов в Україну
Найбільший і найдешевший автобусний
перевізник Європи Flixbus розпочинає роботу в
Україні.

На 19 станціях столичного метро з’являться
дефібрилятори
Наступного року на 19-ти станціях Київського
метрополітену з'являться автоматичні
дефібрилятори.

Чоловіки чи жінки: з'ясували, хто в Україні
більше курить
В Україні курять близько 8, 2 млн людей (23 %
населення країни), з них понад 70 % визнали,
що хочуть позбавитися цієї шкідливої звички.
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