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ТОП 

 

КСУ ухвалив рішення про конституційність 

розпуску Ради 

Конституційний суд України ухвалив рішення 

у справі за поданням 62 народних депутатів 

щодо конституційності указу Президента "Про 

дострокове припинення повноважень 

Верховної Ради України та призначення 

позачергових виборів".

 

 

Помер журналіст Комаров, якого жорстоко 

побили у Черкасах 

Сьогодні вночі, 20 червня, помер Вадим 

Комаров - журналіст, якого жорстоко побили в 

Черкасах.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725079-ksu-uhvaliv-risenna-pro-konstitucijnist-rozpusku-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725079-ksu-uhvaliv-risenna-pro-konstitucijnist-rozpusku-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725079-ksu-uhvaliv-risenna-pro-konstitucijnist-rozpusku-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724478-pomer-zurnalist-komarov-akogo-zorstoko-pobili-u-cerkasah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724478-pomer-zurnalist-komarov-akogo-zorstoko-pobili-u-cerkasah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724478-pomer-zurnalist-komarov-akogo-zorstoko-pobili-u-cerkasah.html


 

Зеленський перейменував Адміністрацію на 

Офіс Президента і скоротив штат 

Президент Володимир Зеленський 

перейменував АП на Офіс Президента України 

та розпорядився скоротити чисельність його 

працівників.

 

Путіну не сподобалася заява Зеленського 

щодо сепаратистів 

Президент Росії Володимир Путін висловив 

невдоволення нещодавньою заявою 

Президента Володимира Зеленського, що 

Україна не буде спілкуватися з сепаратистами, 

які перебувають під контролем РФ.

 

 

Скуповування телеканалів людьми 

Медведчука загрожує нацбезпеці - Медіарух 

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» 

вважає небезпечним зосередження 

інформаційного мовлення в Україні в руках 

проросійських політиків.

 

 

У Києві проходить протестна акція "Ні 

Портнову в КНУ" 

Під стінами головного корпусу КНУ імені 

Шевченка у столиці проходить протестна акція 

"Ні Портнову в КНУ".

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724766-zelenskij-perejmenuvav-administraciu-na-ofis-prezidenta-i-skorotiv-stat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724766-zelenskij-perejmenuvav-administraciu-na-ofis-prezidenta-i-skorotiv-stat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724766-zelenskij-perejmenuvav-administraciu-na-ofis-prezidenta-i-skorotiv-stat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724960-putinu-ne-spodobalasa-zaava-zelenskogo-sodo-separatistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724960-putinu-ne-spodobalasa-zaava-zelenskogo-sodo-separatistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724960-putinu-ne-spodobalasa-zaava-zelenskogo-sodo-separatistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724965-skupovuvanna-telekanaliv-ludmi-medvedcuka-zagrozue-nacbezpeci-mediaruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724965-skupovuvanna-telekanaliv-ludmi-medvedcuka-zagrozue-nacbezpeci-mediaruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724965-skupovuvanna-telekanaliv-ludmi-medvedcuka-zagrozue-nacbezpeci-mediaruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2725092-u-kievi-prohodit-protestna-akcia-ni-portnovu-v-knu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2725092-u-kievi-prohodit-protestna-akcia-ni-portnovu-v-knu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2725092-u-kievi-prohodit-protestna-akcia-ni-portnovu-v-knu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна в ОБСЄ вимагає пояснень, які 

вантажі везуть військові РФ на Донбас 

Україна вимагає від російської сторони надати 

пояснення щодо зафіксованого ОБСЄ факту 

переміщення військовими автомобілями 

вантажів на склад із залізничної станції в 

окупованому Суходільську, в 10 км від 

кордону з РФ.

 

 

У РЄ чекають від України реальних 

результатів у боротьбі з корупцією 

У Групі країн проти корупції (GRECO) Ради 

Європи позитивно оцінюють створену за 

останні роки в Україні систему органів у 

боротьбі з корупцією, але чекають реальних 

результатів їх діяльності, включаючи 

притягнення до відповідальності 

високопоставлених корупціонерів.

 

 

Посол України залишив Міжпарламентську 

асамблею православ'я на знак протесту 

Посол України в Грузії Ігор Долгов на знак 

протесту залишив виступ президента 

Міжпарламентської асамблеї православ'я, 

російського депутата Сергія Гаврилова.

 

 

Виселення з храму. Українська школа у 

Лос-Анджелесі може зникнути 

Одна на всю південну Каліфорнію українська 

школа може припинити існування через 

одноосібне рішення священника.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2725023-ukraina-v-obse-vimagae-poasnen-aki-vantazi-vezut-vijskovi-rf-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2725023-ukraina-v-obse-vimagae-poasnen-aki-vantazi-vezut-vijskovi-rf-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2725023-ukraina-v-obse-vimagae-poasnen-aki-vantazi-vezut-vijskovi-rf-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724952-u-re-cekaut-vid-ukraini-realnih-rezultativ-u-borotbi-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724952-u-re-cekaut-vid-ukraini-realnih-rezultativ-u-borotbi-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724952-u-re-cekaut-vid-ukraini-realnih-rezultativ-u-borotbi-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724498-posol-ukraini-zalisiv-mizparlamentsku-asambleu-pravoslava-na-znak-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724498-posol-ukraini-zalisiv-mizparlamentsku-asambleu-pravoslava-na-znak-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724498-posol-ukraini-zalisiv-mizparlamentsku-asambleu-pravoslava-na-znak-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724578-viselenna-z-hramu-ukrainska-skola-u-losandzelesi-moze-zniknuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724578-viselenna-z-hramu-ukrainska-skola-u-losandzelesi-moze-zniknuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724578-viselenna-z-hramu-ukrainska-skola-u-losandzelesi-moze-zniknuti.html


 

Моніторингова місія ООН закликає 

покарати винних у смерті журналіста 

Комарова 

Моніторингова місія ООН з прав людини 

закликає покарати винних у смерті журналіста 

Вадима Комарова.

УКРАЇНА 

 

Зеленський підписав перший закон 

Президент Володимир Зеленський підписав 

перший за час перебування на посту глави 

держави закон щодо надання відпустки 

усиновлювачам.

 

 

Голова КСУ заперечує, що зустрічалась із 

Зеленським 

Голова Конституційного суду Наталія Шаптала 

заперечує заяву народного депутата Олега 

Ляшка про її зустріч з Президентом 

Володимиром Зеленським.

 

 

Зеленський розповів, про що домовився з 

Ахметовим, Пінчуком та Коломойським 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

зустрічався з представниками українського 

великого бізнесу Рінатом Ахметовим, 

Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським й 

домовився про їхні інвестиції в різні проєкти. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724757-monitoringova-misia-oon-zaklikae-pokarati-vinnih-u-smerti-zurnalista-komarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724757-monitoringova-misia-oon-zaklikae-pokarati-vinnih-u-smerti-zurnalista-komarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724757-monitoringova-misia-oon-zaklikae-pokarati-vinnih-u-smerti-zurnalista-komarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724757-monitoringova-misia-oon-zaklikae-pokarati-vinnih-u-smerti-zurnalista-komarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724824-zelenskij-pidpisav-persij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724824-zelenskij-pidpisav-persij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724886-golova-ksu-zaperecue-so-zustricalas-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724886-golova-ksu-zaperecue-so-zustricalas-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724886-golova-ksu-zaperecue-so-zustricalas-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724894-zelenskij-rozpoviv-pro-so-domovivsa-z-ahmetovim-pincukom-ta-kolomojskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724894-zelenskij-rozpoviv-pro-so-domovivsa-z-ahmetovim-pincukom-ta-kolomojskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724894-zelenskij-rozpoviv-pro-so-domovivsa-z-ahmetovim-pincukom-ta-kolomojskim.html


 

Синод ПЦУ ухвалить рішення щодо 

"собору" Філарета 24 червня 

Священний Синод ПЦУ на засіданні 24 червня 

дасть оцінку подіям, які відбулися у четвер, 20 

червня, у Володимирському кафедральному 

патріаршому соборі, де відбулося зібрання на 

чолі з почесним патріархом Філаретом.

 

 

Порошенко: Позов російської церкви щодо 

ПЦУ потребує уваги Президента й РНБО 

Позов української філії РПЦ з вимогою 

скасувати державну реєстрацію автокефальної 

ПЦУ є питанням національної безпеки, яке 

потребує уваги Президента і Ради національної 

безпеки і оборони.

 

 

Зеленський скасував понад 160 указів, які 

заважали бізнесу — Мендель 

Президент Володимир Зеленський скасував 

161 указ попередніх президентів задля 

дерегуляції і створення сприятливих умов для 

ведення бізнесу в Україні.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Для очищення "Дружби" від "брудної" 

нафти треба до 5 місяців 

Для повного звільнення української ділянки 

нафтопроводу "Дружба" від забрудненої 

російської нафти може знадобитися від трьох 

до п’яти місяців, кажуть в "Укртранснафті".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724850-sinod-pcu-uhvalit-risenna-sodo-soboru-filareta-24-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724850-sinod-pcu-uhvalit-risenna-sodo-soboru-filareta-24-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724850-sinod-pcu-uhvalit-risenna-sodo-soboru-filareta-24-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724970-porosenko-pozov-rosijskoi-cerkvi-sodo-pcu-potrebue-uvagi-prezidenta-j-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724970-porosenko-pozov-rosijskoi-cerkvi-sodo-pcu-potrebue-uvagi-prezidenta-j-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724970-porosenko-pozov-rosijskoi-cerkvi-sodo-pcu-potrebue-uvagi-prezidenta-j-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2725048-zelenskij-skasuvav-ponad-160-ukaziv-aki-zavazali-biznesu-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2725048-zelenskij-skasuvav-ponad-160-ukaziv-aki-zavazali-biznesu-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2725048-zelenskij-skasuvav-ponad-160-ukaziv-aki-zavazali-biznesu-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724711-dla-ocisenna-druzbi-vid-brudnoi-nafti-treba-do-5-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724711-dla-ocisenna-druzbi-vid-brudnoi-nafti-treba-do-5-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724711-dla-ocisenna-druzbi-vid-brudnoi-nafti-treba-do-5-misaciv.html


 

Укргазбанк відкриває ринок водневої 

енергетики в Україні 

Укргазбанк та «Українська воднева рада» 

підписали меморандум про впровадження 

сучасних водневих технологій в українській 

енергетиці.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Путін не заперечує можливість обміну 

Вишинського на Сенцова або полонених 

моряків 

Володимир Путін заявив, що в Кремлі 

пам'ятають про арештованого в Києві 

головного редактора "РИА Новости-Украина" 

Кирила Вишинського і розмірковують про 

можливість його обміну на когось з 

українських громадян.

 

 

Повернення Портнова до КНУ: студент 

заявляє про погрози через участь в акції 

протесту 

Студенту Київського Нацуніверситету ім. 

Шевченка погрожували охоронці університету 

за участь в акції протесту проти призначення 

Андрія Портнова професором КНУ.

 

 

Віктор Гандзюк попросив Зеленського про 

зустріч. Президент погодився 

Віктор Гандзюк, батько загиблої херсонської 

активістки Катерини Гандзюк, хоче зустрітися 

з Президентом України без камер та 

журналістів.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724969-ukrgazbank-vidkrivae-rinok-vodnevoi-energetiki-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724969-ukrgazbank-vidkrivae-rinok-vodnevoi-energetiki-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724969-ukrgazbank-vidkrivae-rinok-vodnevoi-energetiki-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725034-putin-ne-zaperecue-mozlivist-obminu-visinskogo-na-sencova-abo-polonenih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725034-putin-ne-zaperecue-mozlivist-obminu-visinskogo-na-sencova-abo-polonenih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725034-putin-ne-zaperecue-mozlivist-obminu-visinskogo-na-sencova-abo-polonenih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725034-putin-ne-zaperecue-mozlivist-obminu-visinskogo-na-sencova-abo-polonenih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724771-povernenna-portnova-do-knu-student-zaavlae-pro-pogrozi-cerez-ucast-v-akcii-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724771-povernenna-portnova-do-knu-student-zaavlae-pro-pogrozi-cerez-ucast-v-akcii-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724771-povernenna-portnova-do-knu-student-zaavlae-pro-pogrozi-cerez-ucast-v-akcii-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724771-povernenna-portnova-do-knu-student-zaavlae-pro-pogrozi-cerez-ucast-v-akcii-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724669-viktor-gandzuk-poprosiv-zelenskogo-pro-zustric-prezident-pogodivsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724669-viktor-gandzuk-poprosiv-zelenskogo-pro-zustric-prezident-pogodivsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724669-viktor-gandzuk-poprosiv-zelenskogo-pro-zustric-prezident-pogodivsa.html


БЕЗПЕКА 

 

Влада Луганщини заявляє про загрозу 

одразу двох техногенних катастроф 

Керівництво Луганської області вживає заходів 

щодо недопущення в області одразу двох 

техногенних катастроф.

 

 

У Рубіжному після купання в озері 

потрапили до лікарні 22 дитини 

У місті Рубіжне Луганської області після 

купання в озері Пісочне з попереднім 

діагнозом гострий гастроентероколіт 

залишаються госпіталізованими 27 осіб, з них 

22 дитини.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Слідство відпрацьовує три основні версії 

нападу на журналіста Комарова 

Перший заступник глави Нацполіції - 

начальник кримінальної поліції В’ячеслав 

Аброськін закликав посилити оперативно-

розшукові заходи поліції щодо розслідування 

справи за фактом умисного вбивства 

журналіста Вадима Комарова.

 

 

Для вбивці 11-річної дівчинки на Одещині 

вимагатимуть довічне 

Свідчення, зібрані поліцією у справі про 

викрадення і вбивство 11-річної Дар'ї 

Лук'яненко, дають підстави вимагати для 

підозрюваного у цьому злочині максимального 

покарання - довічного позбавлення волі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2725037-vlada-lugansini-zaavlae-pro-zagrozu-odrazu-dvoh-tehnogennih-katastrof.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2725037-vlada-lugansini-zaavlae-pro-zagrozu-odrazu-dvoh-tehnogennih-katastrof.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2725037-vlada-lugansini-zaavlae-pro-zagrozu-odrazu-dvoh-tehnogennih-katastrof.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2724506-u-rubiznomu-pisla-kupanna-v-ozeri-potrapili-do-likarni-22-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2724506-u-rubiznomu-pisla-kupanna-v-ozeri-potrapili-do-likarni-22-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2724506-u-rubiznomu-pisla-kupanna-v-ozeri-potrapili-do-likarni-22-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2725110-slidstvo-vidpracovue-tri-osnovni-versii-napadu-na-zurnalista-komarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2725110-slidstvo-vidpracovue-tri-osnovni-versii-napadu-na-zurnalista-komarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2725110-slidstvo-vidpracovue-tri-osnovni-versii-napadu-na-zurnalista-komarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2724799-dla-vbivci-11ricnoi-divcinki-na-odesini-vimagatimut-dovicne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2724799-dla-vbivci-11ricnoi-divcinki-na-odesini-vimagatimut-dovicne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2724799-dla-vbivci-11ricnoi-divcinki-na-odesini-vimagatimut-dovicne.html


 

Через повернення проспекту Жукова в 

Харкові відкрили справу 

За фактом звернення депутата Харківської 

міської ради щодо повернення назви проспекту 

маршала Жукова слідчі відкрили кримінальне 

провадження.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Переселенці, наша історія. День, коли в 

Луганськ зайшли чужі 

Кинути все, залишитися без домівки і піти світ 

за очі, тому що на твою землю прийшла 

війна…

 

Як позбутися згубної “тіні” маршала 

Жукова 

У Харкові створили небезпечний прецедент у 

спробі зупинити декомунізацію, і знову 

повилазили колізії 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський скасував указ про шкільну 

форму 

Президент України Володимир Зеленський 

скасував указ від 1996 року № 417 «Про 

шкільну форму для учнів середніх закладів 

освіти».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2724854-cerez-povernenna-prospektu-zukova-v-harkovi-vidkrili-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2724854-cerez-povernenna-prospektu-zukova-v-harkovi-vidkrili-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2724854-cerez-povernenna-prospektu-zukova-v-harkovi-vidkrili-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2724664-pereselenci-nasa-istoria-den-koli-v-lugansk-zajsli-cuzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2724664-pereselenci-nasa-istoria-den-koli-v-lugansk-zajsli-cuzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2724664-pereselenci-nasa-istoria-den-koli-v-lugansk-zajsli-cuzi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2725099-ak-pozbutisa-zgubnoi-tini-marsala-zukova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2725099-ak-pozbutisa-zgubnoi-tini-marsala-zukova.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2725062-zelenskij-skasuvav-ukaz-pro-skilnu-formu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2725062-zelenskij-skasuvav-ukaz-pro-skilnu-formu.html


 

Британська група зняла кліп у Києві 

Британська рок-група Editors представила нове 

відео на пісню Frankenstein.

 

 

Перший зелений лабіринт Житомирщини 

готують до відкриття 

У житомирському парку відкриють перший в 

області зелений лабіринт із альтанкою, що 

стане новою туристичною атракцією.

 

 

На Троєщину хочуть запустити й метро, і 

трам-трейн 

Столична влада веде переговори з 

міжнародними фінансовими організаціями 

щодо запуску "трам-трейну”, який має з'єднати 

Троєщину з правим берегом Дніпра.

 

 

 

Український кінопроект вперше отримав 

приз на фестивалі у Трансильванії 

Проект українського фільму "Спас" режисера 

Максима Наконечного отримав приз 

індустрійної платформи Transilvania Pitch Stop 

18 Міжнародного фестивалю у Трансильванії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724972-britanska-grupa-znala-klip-u-kievi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2725102-ukrainskij-kinoproekt-vperse-otrimav-priz-na-festivali-u-transilvanii.html


 

Мешканців “хрущовок” переселятимуть у 

нові квартири з ремонтом — Мінрегіон 

Мінрегіон розробило новий законопроєкт «Про 

комплексну реконструкцію кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду», 

відповідно до якого спочатку має бути 

переселення мешканців до нового житла, а вже 

потім знесення будинку.

 

На Житомирщині відбудеться лавандовий 

фестиваль 

У селищі міського типу Пулини на 

Житомирщині в неділю, 23 червня, вдруге 

пройде лавандовий фестиваль.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724610-meskanciv-hrusovok-pereselatimut-u-novi-kvartiri-z-remontom-minregion.html
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