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ТОП 

 

Синод ПЦУ позбавив Філарета права 

керувати Київською єпархією 

Священний синод Православної церкви 

України ухвалив рішення позбавити почесного 

патріарха ПЦУ Філарета права управління 

Київською єпархією, але залишив у складі 

єпископату ПЦУ.

 

 

У ПАРЄ не підтримали термінові дебати про 

притягнення РФ до відповідальності 

У ПАРЄ відхилили пропозиції щодо 

проведення надзвичайних дебатів про 

притягнення Росії до відповідальності за 

несплату членських внесків до бюджету 

організації, а також щодо покарання винних у 

катастрофі пасажирського літака рейсу МН17.
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У Сумах збирають підписи за відставку 

заступника мера, який влаштував ЛГБТ-

скандал 

Сумчани збирають підписи за відставку 

заступника мера Максима Галицького, який 

зневажливо поставився до ЛГБТ-спільноти.

 

 

На Банковій подумують про скорочення  

міністерств  

Адміністрації Президента не виключають 

можливість скорочення низки міністерств, нині 

ці варіанти розгладяться.

 

Офіс президента: замість позолоти 

уральський мармур та житомирський 

граніт 

Новий президентський офіс планують 

облаштувати в історичному місці з доброю 

―аурою‖— Європейській площі - древньому 

аналогу Печерських пагорбів.

 

 

Поліція заявляє про понад 50 вбитих дітей з 

початку року 

В цьому році вбито понад 50 дітей. Нацполіція 

наголошує на необхідності посилення 

покарання за сексуальні злочини відносно 

дітей. 
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ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

ЦВК пояснила, чому відмовилася 

реєструвати Парасюка 

Центральна виборча комісія відмовила в 

реєстрації кандидатом у народні депутати 

чинному депутату Володимиру Парасюку 

через те, що застава була внесена ―неналежною 

особою‖.

 

 

У партії Саакашвілі заявляють, що досі не 

отримали від ЦВК відмову у реєстрації 

Партія Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» 

буде оскаржувати в суді відмову в реєстрації її 

кандидатів для участі у позачергових виборах 

до Верховної Ради.

 

Ексречниця МВС йде у Раду від 

"Опозиційної платформи - За життя" 

Ексначальниця пресслужби МВС України, 

заступниця Тетіївського міського голови 

Тетяна Подашевська балотується до ВР від 

"Опозиційного блоку - За життя" по 

мажоритарному округу №95 Київської області.

 

 

Ексголова Житомирської ОДА Гундич 

балотується в Раду 

Ексголова Житомирської ОДА Ігор Гундич 

балотується у народні депутати на 

позачергових парламентських виборах як 

самовисуванець від округу №62.
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Вибори Ради: ЦВК зареєструвала одіозну 

сепаратистку Шилову 

Центрвиборчком зареєстрував журналістку і 

активістку з Дніпра Вікторію Шилову 

кандидатом в депутати по 38 округу.

 

 

У ЦВК кажуть, що зареєстрували вже три 

тисячі кандидатів 

ЦВК наразі зареєструвала понад три тисячі 

кандидатів у народні депутати в 

одномандатних та багатомандатному 

загальнодержавному виборчих округах, 

завершується процес реєстрації 25 червня.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У ПАРЄ відбувається "страсбурзька зрада" 

– Гончаренко 

Нинішні рішення ПАРЄ на догоду Росії 

можуть призвести до знищення організації.

 

 

Безумовне повернення Росії до ПАРЄ 

"обнуляє" ефективність Євросуду – Фейгін 

Безумовне повернення російської делегації до 

Парламентської асамблеї Ради Європи ще 

більше спонукає Росію до невиконання рішень 

Європейського суду з прав людини.
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Командувач ООС обговорив припинення 

вогню на Донбасі з головою місії ОБСЄ 

Командувач операції Об’єднаних сил 

Олександр Сирський поінформував голову 

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 

Україні Яшара Халіта Чевіка про безпекову 

ситуацію на лінії розмежування.

 

 

Данилюк обговорив питання енергетичної 

безпеки із заступником держсекретаря США 

Секретар РНБО України Олександр Данилюк 

обговорив з заступником держсекретаря США 

з енергетичних питань Кентом Логсдоном і з 

тимчасово повіреним у справах США в Україні 

Вільямом Тейлором діяльність НАК 

«Нафтогаз» України та питання ядерної 

енергетики України.

 

Посол закликає підтримати у Twitter акцію 

проти повернення Росії у ПАРЄ 

Посол України в Австрії Олександр Щерба 

закликав твіттер-користувачів підтримати 

акцію з хештегом #SaveCouncilEurope з метою 

не допустити повернення російської делегації 

У ПАРЄ.

 

Порошенко закликає МЗС України 

“перейменувати” Грузію на Сакартвело 

Експрезидент Петро Порошенко закликав МЗС 

України розпочати переговори про зміну 

офіційної назви країни на Сакартвело.
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УКРАЇНА 

 

Зеленський змінив склад Національної 

інвестиційної ради 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

новий склад Національної інвестиційної ради 

та вніс зміни до положення про неї.

 

 

Насалик викликає топменеджера Нафтогазу 

на бій без правил 

Міністр енергетики та вугільної промисловості 

Ігор Насалик готовий зустрітися на рингу з 

директором дивізіону «Інтегрований газовий 

бізнес» НАК «Нафтогаз України» Андрієм 

Фаворовим заради ―чесних правил на газовому 

ринку‖.

 

 

Окупанти хочуть через суд "віджати" собор 

ПЦУ в Криму 

У понеділок у Сімферополі очікується 

засідання "суду" щодо будівлі кафедрального 

собору Володимира та Ольги, яке окупаційна 

влада намагається відібрати у Кримської 

єпархії ПЦУ.

 

 

Зеленський призначив своїм позаштатним 

радником Гео Лероса 

Президент Володимир Зеленський призначив 

своїм позаштатним радником Гео Лероса.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2726851-zelenskij-vviv-do-nacionalnoi-investicijnoi-radi-predstavnikiv-svoei-komandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2726851-zelenskij-vviv-do-nacionalnoi-investicijnoi-radi-predstavnikiv-svoei-komandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2726851-zelenskij-vviv-do-nacionalnoi-investicijnoi-radi-predstavnikiv-svoei-komandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727344-nasalik-viklikae-topmenedzera-naftogazu-na-bij-bez-pravil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727344-nasalik-viklikae-topmenedzera-naftogazu-na-bij-bez-pravil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727344-nasalik-viklikae-topmenedzera-naftogazu-na-bij-bez-pravil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2726930-okupanti-hocut-cerez-sud-vidzati-sobor-pcu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2726930-okupanti-hocut-cerez-sud-vidzati-sobor-pcu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2726930-okupanti-hocut-cerez-sud-vidzati-sobor-pcu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2726999-zelenskij-priznaciv-svoim-pozastatnim-radnikom-geo-lerosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2726999-zelenskij-priznaciv-svoim-pozastatnim-radnikom-geo-lerosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2726999-zelenskij-priznaciv-svoim-pozastatnim-radnikom-geo-lerosa.html


 

Уряд виділив приміщення під архів 

радянських спецслужб 

Уряд передав Українському інституту 

національної пам’яті приміщення площею 

понад 11 тисяч квадратних метрів у Києві для 

зберігання архівних документів радянських 

спецслужб.

 

 

Боголюбов каже, що звертався до 

Міграційної служби не за громадянством 

Бізнесмен і близький соратник Ігоря 

Коломойського Геннадій Боголюбов 

спростував інформацію ЗМІ, що звертався до 

Міграційної служби для відновлення свого 

українського громадянства, від якого раніше 

відмовився.

 

 

На Донеччині за два роки відремонтували 

3,5 тисячі пошкоджених обстрілами 

будинків 

На Донеччині з серпня 2017 року 

відремонтували майже 3,5 тисячі приватних 

будинків, які були пошкоджені російськими 

окупаційними формуваннями.

ЕКОНОМІКА 

 

США готові підтримувати програми 

енергетичних реформ в Україні 

Сполучені Штати Америки готові разом з 

міжнародними партнерами підтримувати 

програми енергетичних реформ в Україні.
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Росія частково дозволила транзит 

українських товарів 

Володимир Путін вніс поправки до свого 

указу, якими дозволив автомобільний і 

залізничний транзит українських товарів через 

територію РФ при наявності на транспортних 

засобах і товарах пломб, що використовують 

технологію ГЛОНАСС, російського аналога 

GPS.

 

 

У Мінфіні сказали, де в Україні найвищі 

зарплати 

Лідером за розміром заробітної плати у квітні 

поточного року проти відповідного періоду 

торік залишається Київ (15,9 тис. грн за 

місяць), а найнижчі заробітні плати 

спостерігаються у Херсонській області - 7695 

грн, що більш ніж у 2 рази нижче, ніж у 

столиці.

 

 

Україна може втричі збільшити обсяг 

інвестицій у країну - секретар інвестради 

Український IT-підприємець, громадський діяч 

та волонтер Давид Арахамія, якого Президент 

Володимир Зеленський призначив секретарем 

Національної інвестиційної ради, вважає, що 

Україна може щонайменше втричі збільшити 

обсяг інвестицій у країну.

 

 

В Україні кількість ТЕС у ремонті 

скоротилася до чотирьох - Укренерго 

Станом на ранок 24 червня кількість теплових 

електростанцій, які перебувають у ремонті, 

скоротилася з восьми до чотирьох, водночас до 

10 зросла кількість блоків ТЕС, які стоять без 

палива.
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Ціни на лохину в Україні знизилися до 200 

гривень за кілограм - експерти 

За вихідні дні 22-23 червня 2019 року 

спостерігалося різке збільшення пропозиції 

лохини від фермерів України з Вінницької та 

Чернівецької областей, що призвело до падіння 

ціни на цю ягоду нижче 200 грн (7,6 дол. за кг).

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти не збираються везти Бекірова із 

СІЗО до лікарні 

Підконтрольна Росії "прокуратура" Криму не 

вживатиме заходів через відмову ФСБ Росії в 

госпіталізації тяжкохворого 

кримськотатарського активіста Едема 

Бекірова, як того вимагає його захист і ЄСПЛ.

 

 

Геращенко прийшла до ПАРЄ у футболці з 

портретом Сенцова 

Перший заступник голови Верховної ради 

України Ірина Геращенко прийшла на дебати у 

Парламентській асамблеї Ради Європи щодо 

повернення російської делегації у футболці з 

портретом політв'язня Олега Сенцова. 

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд відновив можливість відбору на посаду 

голови Державної митної служби 

Колегія суддів Шостого апеляційного 

адміністративного суду постановила відновити 

дію розпорядження про проведення конкурсу 

на посаду голови Державної митної служби.
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Підозрюваного у вбивстві 9-річного 

хлопчика арештували без права на заставу 

Суд обрав запобіжний захід чоловіку, 

підозрюваному у вбивстві 9-річного хлопчика, 

- тримання під вартою без альтернативи 

внесення застави.

 

 

Верховний суд визнав банкрутом завод 

братів Клюєвих 

Верховний суд 19 червня не задовольнив 

касаційну скаргу Укрексімбанку та залишив 

без змін постанову Східного апеляційного 

госпсуду і постанову Госпсуду Донецької 

області про визнання ПрАТ ―Укрпідшипник‖ 

банкрутом та відкриття ліквідаційної 

процедури.

 

СБУ змушувала сказати свідка, що Мангер 

напідпитку зізнався у замовленні Гандзюк - 

адвокат 

Від директора бази відпочинку «Арабатська 

Стрілка» Георгія Безручка, якого 

звинувачують у хабарництві, працівники СБУ 

вимагали дати свідчення проти голови 

Херсонської облради Владислава Мангера у 

справі Гандзюк.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Вінницький інцидент: Трагічна 

необережність чи поліцейська сваволя? 

Побитий поліцейським соратник Гриценка 

помер. Вінничани вимагають покарати винних
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Хотів би, щоб різноманітні датчики були 

встановлені по всьому місту - Юрій 

Назаров, директор Департаменту 

інформаційно-комунікаційних технологій 

КМДА (ІНТЕРВ'Ю) 

Сучасному місту ‒ сучасні технології. Цей процес 
розпочався у столиці чотири роки тому, досить 
природно і швидко вписавшись у життя киян. 

 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

До Києва привезли кримськотатарський 

прапор, який побував у 28 країнах 

В аеропорту "Бориспіль" активісти 

міжнародної акції "Об'єднані прапором - 

#LIBERATECRIMEA" зустріли 

кримськотатарський прапор, який протягом 

дев'ятьох місяців побував на чотирьох 

континентах і відвідав 28 країн.

 

Поєднувати непоєднуване. Про це і є “The 

Hardkiss” - Юлія Саніна, фронтвумен гурту 

“The Hardkiss” ІНТЕРВ'Ю 

Юлія Саніна – українська співачка, яка взялася 
підкорювати сцену в три роки. Батьки-музиканти одразу 
розгледіли в дочці талант. Відтоді були дитячі гурти, 
сольні виступи, бек-вокал.

 

Azur Air Ukraine восени відкриє рейс на 

Кубу 

Авіакомпанія Azur Air Ukraine планує з жовтня 

літати на кубинський курорт Варадеро.
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Кличко обіцяє, що метро не подорожчає 

протягом року 

Столична влада не планує у найближчий рік 

підвищувати вартість проїзду у Київському 

метрополітені.

 

 

У Дніпрі відбувся міжнародний книжковий 

форум Book Space 

У Дніпрі на Фестивальному причалі три дні 

тривав другий міжнародний книжковий форум 

Book Space. Тема цьогорічного фесту – «Нові 

форми життя». Свої книжки привезли понад 80 

видавництв зі всієї України.
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