
                   Єдина країна – Дайджест 21.06.19 

 

 

ТОП 

 

До парламенту проходять 5 партій - 

дослідження Socis 

Якби вибори до Верховної Ради України 

відбулися найближчої неділі, то до парламенту 

потрапили би п'ять партій: «Слуга народу», 

«Опозиційна платформа – За життя», 

«Європейська солідарність», «Батьківщина» і 

«Голос».

 

 

В АП назвали наклепом заяви про нібито 

тиск на суддів 

В Адміністрації Президента відкидають закиди 

щодо нібито тиску на суддів та судову владу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2725738-do-parlamentu-prohodat-5-partij-doslidzenna-socis.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725839-v-ap-nazvali-naklepom-zaavi-pro-nibito-tisk-na-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725839-v-ap-nazvali-naklepom-zaavi-pro-nibito-tisk-na-suddiv.html


 

Стефанчук розповів, які завдання прописує 

у коаліційній угоді ―Слуга народу‖ 

Партія "Слуга народу" працює над проектом 

коаліційної угоди.

 

 

Кернес підписав рішення міськради про 

повернення проспекту імені Жукова 

Рішення Харківської міської ради про 

повернення імені Жукова проспекту 

Григоренка підписане.

 

 

Вбивство дівчинки на Одещині: 

підозрюваний під вартою без права на 

заставу 

Київський районний суд Одеси обрав 

запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 

Дарини Лук'яненко у вигляді двох місяців 

тримання під вартою без права внесення 

застави.

 

 

Йога нон-стоп, німе кіно та КиївПрайд: 

афіша на 21-23 червня 

Цими вихідними об'єднуємо вічне і модне на 

фестивалі японської культури, вслухаємося в 

німі ночі та відшукуємо гармонію в 

Міжнародний день йоги. І нехай спека не стане 

на заваді!

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725846-stefancuk-rozpoviv-aki-zavdanna-propisue-u-koalicijnij-ugodi-sluga-narodu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2725821-vbivstvo-divcinki-na-odesini-pidozruvanij-pid-vartou-bez-prava-na-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2725821-vbivstvo-divcinki-na-odesini-pidozruvanij-pid-vartou-bez-prava-na-zastavu.html
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Генсек ПАРЄ заявив, що повноваження 

делегації Росії можуть оскаржити 

За регламентом, повноваження будь-якої 

національної делегації у Парламентській 

асамблеї Ради Європи можна оскаржити та не 

ратифікувати, але таких прецедентів в історії 

ПАРЄ ще не було.

 

 

Розвідки України та країн НАТО підписали 

меморандум з протидії агресії РФ 

Представники розвідувальних органів країн-

членів НАТО та України підписали спільний 

меморандум, яким передбачаєтеся активізація 

співпраці з метою своєчасного виявлення ознак 

підготовки Росії до розширення збройної 

агресії проти України та …

 

 

До Києва прибув представник Бюро 

Держдепартаменту з питань енергоресурсів 

Головний заступник керівника Бюро 

Держдепартаменту з питань енергоресурсів 

Кент Логсдон прибув до Києва для 

обговорення енергетичних реформ.

 

 

Російський ВЕБ подав позов до арбітражу 

Стокгольма проти України 

Російський "Внешэкономбанк" направив в 

Арбітражний інститут Торгової палати 

Стокгольма позов до України з вимогою 

компенсації втрат, яких зазнав дочірній 

Промінвестбанк.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725562-gensek-pare-zaaviv-so-povnovazenna-delegacii-rosii-mozut-oskarziti.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2725346-rosijskij-veb-podav-pozov-do-arbitrazu-stokgolma-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2725346-rosijskij-veb-podav-pozov-do-arbitrazu-stokgolma-proti-ukraini.html
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У Києві провели акцію солідарності з 

грузинським народом 

У Києві на Майдані Незалежності пройшла 

акція солідарності з народом Грузії.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський: Якщо у вересні буде уряд, цього 

року питання з землею вирішимо 

Якщо у вересні буде новий уряд, питання зі 

зняттям мораторію на продаж землі 

сільськогосподарського призначення буде 

вирішене до кінця 2019 року.

 

Кубів пропонує замінити МЕРТ на 

Міністерство цифрової економіки 

Україна повинна діяти за прикладом 

європейських колег та змінити традиційне 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

на Міністерство цифрової економіки України.

 

 

Ляшко вимагає прийняття законів про 

реєстр педофілів та їх хімічну кастрацію 

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко 

пропонує 27 червня провести позачергове 

засідання Верховної Ради задля розгляду 

питань щодо боротьби з педофілією.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2725887-u-kievi-proveli-akciu-solidarnosti-z-gruzinskim-narodom.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725423-lasko-vimagae-prijnatta-zakoniv-pro-reestr-pedofiliv-ta-ih-himicnu-kastraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725423-lasko-vimagae-prijnatta-zakoniv-pro-reestr-pedofiliv-ta-ih-himicnu-kastraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725423-lasko-vimagae-prijnatta-zakoniv-pro-reestr-pedofiliv-ta-ih-himicnu-kastraciu.html


 

Зеленський зареєстрував у Раді 

законопроєкт про кнопкодавство 

Президент України Володимир Зеленський 

вніс до парламенту законопроєкт про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення особистого голосування 

народними депутатами.

 

Держкомісія ініціює розслідування злочинів 

проти українського народу в 1930-40-х 

роках 

Під головуванням віцепрем’єрміністра України 

Павла Розенка у п'ятницю відбулося засідання 

Державної міжвідомчої комісії у справах 

увічнення пам’яті учасників 

антитерористичної операції, жертв війни та 

політичних репресій…

 

ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

"Слуга народу" публікує списки своїх 

мажоритарників по областях 

Партія "Слуга народу" розпочала 

оприлюднювати списки своїх кандидатів на 

мажоритарних округах.

 

 

Саакашвілі зможе балотуватись в Раду - 

рішення суду 

Печерський районний суд Києва розглянув 

позов лідера партії "Рух нових сил", екс-

президента Грузії Міхеїла Саакашвілі про 

встановлення факту його проживання в Україні 

для реєстрації його кандидатом у народні 

депутати України на позачергових виборах 21 

липня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725632-zelenskij-zareestruvav-u-radi-zakonoproekt-pro-knopkodavstvo.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2725874-derzkomisia-iniciue-rozsliduvanna-zlociniv-proti-ukrainskogo-narodu-v-193040h-rokah.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2725406-saakasvili-zmoze-balotuvatis-v-radu-risenna-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2725406-saakasvili-zmoze-balotuvatis-v-radu-risenna-sudu.html


 

―Удар‖ висуває 15 мажоритарників, 

Володимира Кличка — не буде 

Партія «Удар» висуває 15 кандидатів у народні 

депутати у мажоритарних округах.

 

 

Віцепрем’єр Зубко не йде на парламентські 

вибори 

Віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального 

розвитку, будівництва та ЖК Геннадій Зубко 

не братиме участі у позачергових 

парламентських виборах 21 липня 2019 року.

 

―Батьківщина‖ в опозицію не піде — 

Тимошенко 

Партія ―Батьківщина‖ не піде в опозицію до 

нової української влади, навіть якщо не увійде 

до складу нової коаліції.

 

 

Найєм пояснив, чому не йде на 

парламентські вибори 

Народний депутат Мустафа Найєм прийняв 

рішення не балотуватися у наступне скликання 

Верховної Ради.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2725815-udar-visuvae-15-mazoritarnikiv-volodimira-klicka-ne-bude.html
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Кузьмін йде на вибори в Раду за списками 

―Опозиційної платформи‖ 

За списками політичної партії ―Опозиційна 

платформа — За життя‖ на позачергових 

виборах народних депутатів України 

балотується колишній перший заступник 

генпрокурора Ренат Кузьмін.

 

 

Генпродюсер "112-Україна" йде на вибори в 

Раду від "Опозиційної платформи" 

Генеральний продюсер телеканалу "112-

Україна" Артем Марчевський балотується до 

Верховної Ради від політичної сили 

"Опозиційна платформа - За життя" по 

мажоритарному округу №60 в Донецькій 

області.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеркаль обговорила з американською 

делегацією питання енергетичної співпраці 

Заступник міністра закордонних справ України 

з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль 

обговорила з американською делегацією 

співпрацю в енергетичній сфері, зокрема 

забезпечення постачання та транспортування 

енергоносіїв.

 

 

Молдова виявила порушення в маркуванні 

соків з України 

Національне агентство з питань безпечності 

харчових продуктів Республіки Молдова 

виявило порушення щодо маркування та 

застосування заборонених до використання 

інгредієнтів у соках, що експортуються з 

України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2725695-kuzmin-jde-na-vibori-v-radu-za-spiskami-opozicijnoi-platformi.html
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Голова ФДМУ просить Зеленського 

розблокувати велику приватизацію 

Фонд державного майна звернувся до 

Президента України з проханням допомогти 

розблокувати процес великої приватизації, 

який уже рік заблокований сумнівними 

судовими справами.

 

 

Мала приватизація принесла Україні 1,06 

мільярда - Кубів 

Аукціони із малої приватизації через 

електронну систему ProZorro.Продажі 

принесли державі понад 1,06 млрд грн.

 

 

Акваторії Чорного моря надаватимуть в 

оренду для вирощування мідій 

Держрибагентство спільно з Мінагро 

розробили пілотний проект про надання в 

оренду до 15 років акваторії Чорного моря для 

вирощування мідій.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Криму українському активісту "шиють" 

справу про екстремізм 

В окупованому Криму проти українського 

активіста Олега Приходька відкривають 

"справу про екстремізм".
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Кримчанин отримав пів року колонії за 

облитий фарбою пам'ятник "зеленим 

чоловічкам" 

В окупованому Криму громадянин України 

Максим Сокуренко засуджений до шести 

місяців колонії-поселення за те, що облив 

фарбою пам'ятник російським військовим, які 

окупували півострів у 2014 році.

 

БЕЗПЕКА 

 

―Миротворець‖ вніс у базу дані 25 тисяч 

росіян, 80% з них – найманці 

Центр ―Миротворець‖ вніс до своєї бази даних 

дані 25 тисяч росіян, які в'їжджали на 

територію України через ділянки кордону на 

окупованій частині Донбасу.

 

 

Парубій обговорив з тимчасовим повіреним 

у справах США підтримку армії і флоту 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на 

зустрічі з тимчасовим повіреним у справах 

США в Україні Вільямом Тейлором і 

подякував за допомогу США українській армії 

і флоту.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Смерть українця в Польщі: працедавця 

заарештували, іншого українця затримали 

За фактом смерті громадянина України, якого 

тиждень тому виявлено у лісосмузі поблизу 

міста Вонгровєц у Великопольському 

воєводстві на заході Польщі, заарештовано 

громадянку Польщі, яка працевлаштовувала 

загиблого українця, а також затримано ще 

одного громадянина України.
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НАЗК з'ясувало, що Шуфрич "забув" у 

декларації про землю, будинки та шість 

квартир 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції виявило у деклараціях нардепа 

Нестора Шуфрича за 2016 та 2017 роки ознаки 

недостовірної інформації.

 

 

Росіянина, підозрюваного в убивстві 

українця в Туреччині, звільнили з-під варти 

- МЗС 

Прокуратура Туреччини звільнила з-під варти 

30-річного росіянина, який минулого літа на 

курорті Аланія завдав смертельного удару 

українцю Андрію Сові.

 

 

Справу заступника директора 

Київзеленбуду про розтрату передали до 

суду 

Справу щодо заступника директора 

комунального об'єднання ―Київзеленбуд‖ за 

розтрату бюджетних коштів передано до суду.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як бізнесмени та президент один до одного 

приглядалися 

Що станеться з українськими олігархами та які 

обіцянки роздав президент в ході зустрічі з 

бізнесом, а про які забув - у стислому огляді 

Укрінформу.
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Газовий інтерконектор Україна-Польща та 

тінь Росії 

Москва не припиняє спроб сварити Київ і 

Варшаву й у газовій сфері.

 

 

Пам’ять про 22 червня 1941 року: чи можна 

було уникнути багатьох жертв серед 

єврейського населення? 

Єврейська громада відновлює події, що 

передували Другій світовій війні, а з нею й 

Голокосту на території України.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Ryanair рекламуватиме Київ як місце для 

літнього відпочинку 

Найбільший європейський лоукост-

авіаперевізник Ryanair розпочав літню 

рекламну кампанію, спрямовану на промоцію 

Києва як захопливої туристичної дестинації 

для літнього відпочинку.

 

АМКУ оштрафував туроператора на 1,5 

мільйона за недостовірну інформацію 

Антимонопольний комітет України наклав 

штраф у розмірі 1,5 млн гривень на 

туроператора «Джоін ап!» (Join UP!) за 

поширення недостовірної інформації про 

співпрацю з авіакомпаніями "МАУ" та "Роза 

вітрів".
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На бердянському пляжі з'явиться музей 

На одному з пляжів Бердянська, що в 

Запорізькій області, реалізують унікальний 

проект "Музей на пляжі".

 

 

В Україні вперше створять міжнародну 

виставку про Чорнобиль 

Уперше в Україні буде створено міжнародну 

медіа-арт виставку ARTEFACT: Chornobyl 33, 

де будуть поєднані різні види мистецтва та 

сучасні технології для висвітлення проблеми 

інформаційної складової трагедії Чорнобиля.
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