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Зеленський призначив нового керівника 

Нацгвардії 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Миколу Балана командувачем 

Національної гвардії.

 

Неконституційні норми закону щодо 

“тарифної” комісії втратять чинність у 

кінці року - КСУ 

Визнані неконституційними положення закону 

„Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг“, втратять чинність з 31 

грудня 2019 року.
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На Банковій пропонують замінити формулу 

"Роттердам+" на "Роттердам-" 

Команда Президента Володимира Зеленського 

розробила законопроект щодо зміни формули 

закупівлі вугілля з "Роттердам+" на 

"Роттердам-", а також відтермінування 

запровадження ринку електроенергії на один 

рік.

 

 

Верховний суд зобов’язав ПриватБанк 

виплатити Коломойському 25 мільйонів 

Верховний суд відмовився задовольняти 

скаргу ПриватБанку та визнав законним 

стягнення з банку на користь компанії Ігоря 

Коломойського 25 млн грн.

 

Нафтогаз знизив ціну газу для населення у 

червні 

НАК "Нафтогаз України", відповідно до 

урядової постанови №485, знизила ціну газу 

для населення та інших пільгових споживачів 

до 5553,89 грн за 1 тис. кубометрів 

 

Кольорові вихідні: фестиваль Холі та магія 

Моне 

Це будуть дуже спекотні вихідні! Тож ми 

зібрали у нашій афіші найгарячіші події цих 

вихідних.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Шредер назвав "законною" окупацію 

Криму 

Німецький екс-канцлер Герхард Шредер 

назвав анексію і окупацію Криму "законними" 

і фактично закликав визнати це, а також 

скасувати санкції, введені проти РФ за агресію 

в Україні.

 

 

Зеленський розповів главі ОБСЄ про 

перезавантаження Мінської групи 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що припинення вогню та повернення миру на 

Донбас є ключовим пріоритетом його 

діяльності.

 

 

Меркель зустріне Зеленського з 

військовими почестями 

Канцлер ФРН Ангела Меркель зустріне 

українського Президента Володимира 

Зеленського з військовими почестями, після 

чого сторони проведуть переговори за робочим 

обідом.

 

Данилюк зустрівся з тимчасово повіреною у 

справах США 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

України Олександр Данилюк провів зустріч з 

тимчасово повіреним у справах США в Україні 

Крістіною Квін.
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БЕЗПЕКА 

 

СБУ встановила причетність Кремля до 

збиття українського Іл-76 

СБУ має неспростовні докази, що рішення про 

збиття українського військово-транспортного 

літака Іл-76 ухвалене в Кремлі та приведене у 

дію позаштатним підрозділом Головного 

управління Генштабу Збройних сил РФ.

 

 

Масований артобстріл Мар’їнки: сили ЗСУ 

відповідали із зеніток та гранатометів 

З початку доби в зоні проведення операції 

Об'єднаних сил зафіксовано п'ять збройних 

провокацій з боку російсько-окупаційних 

військ.

 

 

ЗСУ прийняли на озброєння дрон Spectator-

М1 

Безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1 

прийнято на озброєння Збройних сил України.

ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

Розпуск Ради: КСУ продовжить розгляд 

справи 18 червня 

Велика палата Конституційного суду 18 червня 

продовжить розгляд справи щодо 

конституційності указу Президента України 

Володимира Зеленського про розпуск 

Верховної Ради.
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Socis назвав партії, які проходять до Ради 

Якби вибори до ВР України відбулися 

найближчої неділі, то 5-відсотковий бар'єр 

здолали би п'ять партій: "Слуга народу", 

"Європейська Солідарність", "Опозиційна 

платформа – За життя", ВО "Батьківщина" та 

"Сила і честь".

 

 

"Слуга народу" не готова створювати союзи 

зі старими партіями - Корнієнко 

Керівник штабу партії "Слуга народу" 

Олександр Корнієнко заявив, що політсила не 

змінила свою позицію і не готова створювати 

союз зі старими партіями на кшталт 

"Опозиційного блоку" чи "Батьківщини". 

 

 

Гройсман претендуватиме на посаду 

Прем'єра у разі проходження до Ради 

Прем'єр-міністр України та лідер політичної 

партії "Українська стратегія Гройсмана" 

Володимир Гройсман вважає, що у разі 

проходження у Верховну Раду після виборів 

зможе знову претендувати на посаду Прем'єра.

 

 

Прихильників дострокових виборів у Раду 

побільшало до 16% 

Кількість прихильників дострокових 

парламентських виборів протягом останнього 

місяця зросла з 72% до 88%, водночас 67% 

українців вважають, що новообраний 

парламент буде більш ефективним, ніж 

попередній.
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УКРАЇНА 

 

Зеленський про трагедію Іл-76: Наш 

обов’язок — не дозволити повторення 

подібних трагедій 

Президент Володимир Зеленський доручив 

начальнику Генштабу працювати над 

системним вивченням бойового досвіду після 

трагедії Іл-76 у 2014 році та інших трагедій і 

враховувати його у подальших спецопераціях 

та реформах Збройних сил України.

 

 

Держприкордонслужба отримала нового 

керівника 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Сергія Дейнека головою Державної 

прикордонної служби України.

 

 

Власник "112 Україна" та NewsOne купив 

іще й телеканал Zik 

Народний депутат від Опозиційного блоку 

Тарас Козак, який є власником телеканалів 

"112 Україна" та NewsOne купив ще й 

телеканал "Zik".

 

 

Саакашвілі заявляє, що став на облік у 

столичному військкоматі 

Колишній президент Грузії та лідер партії «Рух 

нових сил» Міхеїл Саакашвілі став на 

військовий облік у Святошинському 

військкоматі Києва.
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ЕКОНОМІКА 

 

Бізнес відтепер не повинен декларувати 

майно та рахунки за кордоном - НБУ 

Після набрання чинності Закону України "Про 

валюту і валютні операції" бізнесу більше не 

потрібно подавати декларації про валютні 

цінності та інше майно, що знаходиться за 

межами України.

 

 

Випуск єврооблігацій на 1 млрд EUR: ще не 

перемога, але й не зрада 

Бажаючих придбати українські облігації було 

вп’ятеро більше, ніж розраховували наші 

урядовці. Та вартість запозичень це знизило не 

особливо

 

Право видобувати вуглеводні на шельфі 

Чорного моря виборюють 4 компанії - 

Міненерго 

На участь у конкурсі на право видобутку 

вуглеводнів на ділянці «Дельфін» у Чорному 

морі за угодою про розподіл продукції подано 

чотири заявки: від Caspian Drilling International 

Ltd., Frontera, Trident BlackSea та українського 

ПрАТ «Укрнафтобуріння».

 

 

Уряд затвердив новий склад правління 

Укрзалізниці 

Кабінет міністрів затвердив новий склад правління 

АТ "Укрзалізниця". Відповідне рішення 

опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр», 

інформує прес-служба УЗ.
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Ціни на продукти харчування цьогоріч 

зросли майже на 8% - Держстат 

З січня по травень 2019 року індекс споживчих 

цін на продукти харчування та безалкогольні 

напої зріс на 7,8% у порівнянні з аналогічним 

періодом 2018 року.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Організатора "референдуму "ДНР" 

арештували на 60 діб 

Шевченківський райсуд Києва ухвалив взяти 

під варту на 60 діб колишнього керівника так 

званої центральної виборчої комісії 

терористичної організації "ДНР" Романа 

Лягіна.

 

 

Розенблат вимагатиме 100 мільйонів 

компенсації від НАБУ 

Народний депутат Борислав Розенблат заявляє, 

що суд визнав незаконними дії правоохоронців 

щодо нього, а також він вимагатиме від 

Національного антикорупційного бюро 100 

млн грн компенсації завданих йому збитків.

 

 

Мінкульт пояснив, чому актора 

Добронравова виключили з "чорного 

списку" 

Прізвище російського актора Федора 

Добронравова було вилучене з переліку осіб, 

які створюють загрозу національній безпеці 

Україні, з огляду на рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2721547-cini-na-produkti-harcuvanna-cogoric-zrosli-majze-na-8-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2721547-cini-na-produkti-harcuvanna-cogoric-zrosli-majze-na-8-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2721547-cini-na-produkti-harcuvanna-cogoric-zrosli-majze-na-8-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2721677-organizatora-referendumu-dnr-arestuvali-na-60-dib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2721677-organizatora-referendumu-dnr-arestuvali-na-60-dib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2721677-organizatora-referendumu-dnr-arestuvali-na-60-dib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2721510-rozenblat-vimagatime-100-miljoniv-kompensacii-vid-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2721510-rozenblat-vimagatime-100-miljoniv-kompensacii-vid-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2721510-rozenblat-vimagatime-100-miljoniv-kompensacii-vid-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2721426-minkult-poasniv-comu-aktora-dobronravova-viklucili-z-cornogo-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2721426-minkult-poasniv-comu-aktora-dobronravova-viklucili-z-cornogo-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2721426-minkult-poasniv-comu-aktora-dobronravova-viklucili-z-cornogo-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2721426-minkult-poasniv-comu-aktora-dobronravova-viklucili-z-cornogo-spisku.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Відмивання новин»: Як зупинити 

корумповані практики в медіа? 

З виступу гендиректора Укрінформу на 

Всесвітньому конгресі інформаційних агентств 

у Софії.

 

Ми боремося за те, щоб Росія повернулася в 

рамки правового поля - Олена Зеркаль, 

заступниця міністра закордонних справ 

України з питань європейської інтеграції  

(ІНТЕРВ'Ю) 

Два тижні Україна та Росія виступали на юридичному 
рингу в Палаці миру. Від тлумачення статей конвенцій, 
юридичних термінів, подачі та переконливості сторін 
залежить – хто переможе у цій юридичній битві.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Серіал “Чорнобиль” тиждень знімали на 

аеродромі Міноборони 

Американський серіал «Чорнобиль» частково 

знімали на військовому аеродромі на 

Київщині.

 

 

Кулеба дав пораду матерям-одиначкам 

В Україні наразі у близько половині сімей не 

відбувається спілкування дітей зі своїми 

біологічними батьками.
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SkyUp відкриває новий рейс Київ-Львів 

Українська авіакомпанія SkyUp відкриває 

новий внутрішній рейс сполученням Київ-

Львів з 28 жовтня цього року.

 

 

Туристів на Тернопільщині здивують 

найбільшою в Україні піцою 

Фстиваль піци, який відкриється завтра в місті 

Чортків на Тернопільщині, порадує місцевих 

жителів та туристів найбільшою піцою 

України.

 

 

На Русанівській протоці побудують нову 

зону відпочинку 

Уздовж Русанівської протоки у Дніпровському 

районі збудують берегоукріплюючі споруди та 

зону відпочинку, що дозволить поліпшити 

рекреаційну зону довкілля та забезпечить 

стійкість берега Русанівської протоки.

 

В Івано-Франківську з'явиться 

"Запорожець" із квадратними колесами 

У центрі Івано-Франківська – на вулиці 

Незалежності – встановлять кований 

автомобіль, який місту презентували під час 

минулого Свята ковалів.
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Природний парк "Міжрічинський": 

полювання чи "узаконене" браконьєрство? 

Законодавча заборона на полювання в 

заповідниках, національних і регіональних 

парках в Україні діє з 2010 року.
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