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ТОП
Україна vs Росія: у третейському суді в Гаазі
почався другий раунд слухань
Постійна палата третейського суду в Гаазі
почала другий раунд слухань щодо попередніх
заперечень РФ у справі за позовом України
щодо прав прибережної держави в Чорному і
Азовському морях та у Керченській протоці.

Зеленський їде з візитом до Франції та
Німеччини
Президент України Володимир Зеленський 17
червня відвідає з офіційним візитом
Французьку Республіку, а 18 червня –
Федеративну Республіку Німеччина.

Спецпредставник України зустрівся у
Кишиневі з усіма молдавськими
очільниками
Спецпредставник України з питань
придністровського врегулювання Віктор
Крижанівський 12 червня здійснив робочу
поїздку до Республіки Молдова, де провів
зустрічі з усіма молдавськими очільниками.

Отруєння Ющенка: Смешко подав до суду
позов проти Наливайченка
Голова всеукраїнської громадської організації
"Сила і честь" Ігор Смешко позивається до ексголови СБУ Валентина Наливайченка про
захист честі, гідності та ділової репутації.

Брудне повітря: у кількох районах Києва
зашкалює діоксид азоту
У столиці до 18 червня утримаються
метеорологічні умови, що сприяють
накопиченню та утриманню шкідливих
домішок у приземному шарі повітря.

УКРАЇНА І СВІТ
Freedom House назвала окупований Крим
територією без свободи
Міжнародна правозахисна неурядова
організація Freedom House внесла окупований
Крим у список місць без свободи.

Повне виконання безпекової частини
"Мінська" можливе вже зараз — ООН
Голова Моніторингової місії ООН з прав
людини в Україні Фіона Фрейзер вважає, що
повне виконання безпекової частини Мінських
угод можливе до врегулювання збройного
конфлікту на Донбасі, і це повинно бути
зроблене.

На саміті Ради ЄС розглянуть російську
"паспортизацію" Донбасу
Лідери країн-членів ЄС на наступному саміті
планують заявити у проекті висновків саміту
про невизнання паспортів, які Росія незаконно
видає громадянам окупованих територій
Донбасу.

Україна та Італія обговорили перспективи
розвитку двосторонньої співпраці
Перший віце-прем'єр-міністр — міністр
економічного розвитку і торгівлі України
Степан Кубів разом із віце-прем’єр-міністром
— міністром економічного розвитку, праці та
соціальної політики Італійської Республіки
Луїджі Ді Майо обговорили перспективи
розвитку двосторонньої співпраці.
У місії ООН заявляють, що розслідування
убивств на Майдані - затяжні та
неефективні
Голова Моніторингової місії ООН з прав
людини в Україні Фіона Фрейзер заявила, що
розслідування убивств на Майдані взимку та 2
травня в Одесі у 2014 році затяжні та
неефективні.

Червоний Хрест перевіз 16 вантажівок
гумдопомоги на окуповані території
Донбасу
Минулої доби через КПВВ ―Новотроїцьке‖
прослідували 16 вантажівок місії
Міжнародного комітету Червоного Хреста, які
перевезли майже 295 тонн гумдопомоги на
тимчасово окуповану територію.

Росія не пускає ООН до Криму - голова місії
заявляє про порушення резолюції
Російська Федерація продовжує відмовляти
Моніторинговій місії ООН з прав людини в
Україні у доступі до Криму, чим порушує
резолюції Генеральної асамблеї Організації
Об'єднаних Націй.

У Софії стартує Всесвітній конгрес
інформагентств - Україну представляє
"Укрінформ"
VI Всесвітній конгрес інформаційних агентств
(News Agencies World Congress — NAWC) під
девізом ―Майбутнє новин‖ проходитиме у
столиці Болгарії 13-14 червня.

БЕЗПЕКА
В Оманській затоці атакували два нафтові
танкери
В Оманській затоці було здійснено атаки на
два нафтові танкери.

Команди не стріляти у відповідь військовим
ніхто не давав - Хомчак
чальник Генерального штабу ЗСУ Руслан
Хомчак запевнив, що українським військовим
на Донбасі ніхто не давав команди не стріляти
у відповідь.

Більшість повідомлень про замінування
надходять з Росії — МВС
Багато повідомлень про замінування різних
об'єктів у різних областях України надходять з
Росії.

Укроборонпром показав, як модернізують
літаки для ЗСУ
ДП "Завод 410 ЦА", яке є одним із провідних
підприємств авіабудівного кластеру ДК
"Укроборонпром", пришвидшило темпи з
посилення Повітряних Сил України військовотранспортною авіацією.

У морській воді Маріуполя виявили
кишкову паличку
У Маріуполі в чотирьох пробах морської води
виявлено перевищення нормативного
показника індексу ЛКП (лактозопозитивні
кишкові палички), але збудники інфекцій та
холерний вібріон не виявлені.

ВИБОРЧІ ПЕРЕГОНИ
Вакарчук розповів, хто фінансує партію
"Голос"
Голова політичної партії "Голос" Святослав
Вакарчук оприлюднив перші три прізвища
людей, які внесли певні суми на фінансування
партії.

"Слуга народу" оновила виборчий список
— 201 прізвище
Політична партія "Слуга народу" оприлюднила
оновлений список кандидатів у депутати в
загальнодержавному виборчому окрузі на
дострокових парламентських виборах 21
липня.

Партія Порошенка оприлюднила першу 50ку кандидатів: третина - жінки
Партія ―Європейська солідарність‖ назвала
першу півсотню свого виборчого списку на
позачергових парламентських виборах 21
липня 2019 року.

Саакашвілі назвав кандидатів до Ради від
своєї партії
Лідер партії ―Рух нових сил‖, екс-президент
Грузії Михеіл Саакашвілі представив
кандидатів у депутати до Верховної Ради від
своєї політичної сили.

В’ятрович сказав, з якою партією піде на
вибори
Голова Українського інституту національної
пам'яті Володимир В’ятрович приєднався до
політичної партії п’ятого президента Петра
Порошенка "Європейська солідарність".

Ведучий "Права на владу" відмовився
балотуватися до ВР від ―Слуги народу‖
Ведучий шоу "Право на владу" на телеканалі
―1+1‖ Сергій Іванов відмовився від пропозиції
балотуватися до Верховної Ради за
мажоритарною системою від партії ―Слуга
народу‖.

УКРАЇНА
РФ зриває розведення сил на Донбасі, аби
погіршити позиції Зеленського - Клімкін
Російська Федерація зриває процес розведення
сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська",
щоб погіршити позиції української сторони
напередодні офіційних візитів Президента
Володимира Зеленського у Німеччину та
Францію.

Державіаслужба просить суд роз’яснити
рішення щодо ліцензії SkyUp
ржавна авіаційна служба України звернулася
до Баришівського райсуду Київської області за
роз'ясненням щодо рішення про зупинення дії
ліцензії ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp
Airlines).

Держава у смартфоні: Зеленський зібрав на
Банковій експертів із е-послуг
В Адміністрації Президента України відбулося
перше експертне обговорення концепції
"Держава у смартфоні" за участю Володимира
Зеленського.

Новий начальник Генштабу ЗСУ розповів
про стосунки з Полтораком
Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан
Хомчак запевнив, що з міністром оборони
Степаном Полторокам у нього немає жодних
проблем.

ЕКОНОМІКА
Doing Business: Україна піднялась на 110
позицій за отриманням дозволів на
будівництво
За останні два роки Україна піднялась у
рейтингу Doing Business за показником
«Отримання дозволів на будівництво» з 140-го
місця на 30-те.

Інформаційний шум навколо МВФ, дефолту
і Привату збільшує вартість грошей для
України — АП
Заяви про дефолт, скасування націоналізації
ПриватБанку і невизначеності у
співробітництві з Міжнародним валютним
фондом збільшують вартість грошей для
України.

Маріупольський порт і АМПУ очолили
рейтинг стабільності держпідприємств в
Україні
7 транспортних компаній увійшли в топ-10
найбільш стабільних держпідприємств.

ПРАВА ЛЮДИНИ
У Криму завтра відбудеться "суд" над
активісткою Алієвою
В окупованому Криму активістку "Кримської
солідарності" Гульсум Алієву в п'ятницю
викликають до суду.

Геращенко отримала листи від моряків:
Хлопці вірять, що Україна їх витягне
Перший заступник Голови Верховної ради
Ірина Геращенко отримала листи від
військовополонених моряків, яких незаконно
утримує РФ.

Родина Сущенка отримала "загублений"
малюнок Стамбула
Родина незаконно засудженого у РФ
українського журналіста Романа Сущенка
отримала малюнок турецького міста Стамбул,
який він зробив іще у березні.

ФСБ закінчила слідство у справі Бекірова
ФСБ РФ закінчила слідство у справі
кримськотатарського активіста Едема
Бекірова, якого звинувачують у незаконному
зберіганні боєприпасів і вибухівки.

ПРАВОПОРЯДОК
Справа Межигір'я: Ющенко звинувачує
слідчого ГПУ в конфлікті інтересів
Екс-президент Віктор Ющенко звинувачує
слідчого Генеральної прокуратури, який
висунув йому підозру щодо "Межигір'я", у
конфлікті інтересів.

Розкрадання при будівництві "Стіни":
ДПСУ заявляє, що немає доказів вини
прикордонників
що вина прикордонників у розтраті державних
коштів, виділених на реалізацію проекту
"Стіна" буде встановлена, вони нестимуть
відповідальність відповідно до чинного
законодавства.

ЕКСКЛЮЗИВ
Тиждень до «собору» Філарета: чи є у
помісної церкви план «В»?
Цими днями одночасно відбулися дві знакові
для Української церкви події.

Грязі державного значення. Яким побачимо
курорт Слов'янська?
07 року на міжнародній виставці в
бельгійському місті Спа лікувальні грязі
курорту Слов'янська отримали найвищу
нагороду – гран-прі.

СУСПІЛЬСТВО
Roshen через суд закріпив за собою червону
стрічку для тортів
Господарський суд міста Києва задовольнив
позов Кондитерської корпорації Roshen проти
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України та державного підприємства
"Укрпатент" щодо реєстрації знака у вигляді
"червоного кольору матеріалів для упакування
кондитерських виробів".
Біолог сказав, чим небезпечне для людей
"цвітіння" моря
Спалах розмноження cиньо-зелених
водоростей у прибережній зоні Чорного моря
може свідчити про неблагополучний стан
навколишнього середовища, викликаного
порушенням біологічного балансу в результаті
інтенсивного забруднення водойм.

Слободян сказав, скільки українців
відвідали окупований Крим
Кількість українців, які відвідують окупований
Крим, фактично не змінилася у порівнянні з
минулим роком.

День без поліетилену: українців закликають
відмовитися від пакетів
Українцям пропонується 3 липня 2019 року
прожити один день без поліетиленових пакетів
в рамках всеукраїнської акції ―День без
поліетилену‖.

Вийшов трейлер фільму про ―український
слід‖ у Голлівуді
У мережі з’явився трейлер документального
фільму ―З України до Голлівуду‖, створеного
кінокомпанією ―Fresh Production Group‖ за
підтримки Державного агентства України з
питань кіно.
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