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ТОП  

 

Українська делегація призупиняє участь у 

ПАРЄ 

Постійна делегація Верховної Ради України у 

Парламентській асамблеї Ради Європи 

призупиняє роботу у літній сесії ПАРЄ. 

 

Верховний суд Австрії підтримав 

екстрадицію Фірташа до США (ФОТО) 

Колегія суддів Верховного суду Австрії 

відхилила клопотання українського олігарха 

Дмитра Фірташа щодо перегляду рішення 

Вищого земельного суду Відня про 

допустимість його екстрадиції до США.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727686-ukrainska-delegacia-prizupinae-ucast-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727686-ukrainska-delegacia-prizupinae-ucast-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727686-ukrainska-delegacia-prizupinae-ucast-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727818-verhovnij-sud-avstrii-pidtrimav-ekstradiciu-firtasa-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727818-verhovnij-sud-avstrii-pidtrimav-ekstradiciu-firtasa-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727818-verhovnij-sud-avstrii-pidtrimav-ekstradiciu-firtasa-do-ssa.html


 

Росія не виконуватиме рішення Морського 

трибуналу щодо українських моряків — 

Пєсков 

Повноваження Міжнародного трибуналу ООН 

з морського права не поширюються на 

ситуацію з військовополоненими українськими 

моряками, і відповідно вимоги даного 

трибуналу не виконуватимуться.

 

 

НБУ вводить банкноту в 1000 гривень 

Національний банк вводить в обіг банкноту 

номіналом в 1000 гривень. Про це на 

брифінгу щодо оптимізації банкнотно-

монетного ряду національної валюти сказав 

головаНБУ Яків Смолій, повідомляє 

кореспондент Укрінформу.

 

 

У "Кварталі 95" з'явилася людина, яка 

критикуватиме президента Зеленського 

Студія "Квартал 95" анонсувала запуск нової 

гумористичної програми "Де-мократія?", у якій 

обіцяє аналізувати поточні політичні події, а 

також критикувати Президента України 

Володимира Зеленського.

 

 

Захистити дітей від педофілів: законопроект 

є, а можливості? АНАЛІТИКА 

Суспільство жахається вбивствами дітей, але 

ефективного інструменту на їхній захист 

запропонувати поки не може. А час не терпить

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728039-rosia-ne-vikonuvatime-risenna-morskogo-tribunalu-sodo-ukrainskih-morakiv-peskov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728039-rosia-ne-vikonuvatime-risenna-morskogo-tribunalu-sodo-ukrainskih-morakiv-peskov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728039-rosia-ne-vikonuvatime-risenna-morskogo-tribunalu-sodo-ukrainskih-morakiv-peskov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728039-rosia-ne-vikonuvatime-risenna-morskogo-tribunalu-sodo-ukrainskih-morakiv-peskov.html
https://www.ukrinform.ua/tag-nacbank
https://www.ukrinform.ua/tag-nacbank
https://www.ukrinform.ua/tag-nacbank
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2728041-u-kvartali-95-zavilasa-ludina-aka-kritikuvatime-prezidenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2728041-u-kvartali-95-zavilasa-ludina-aka-kritikuvatime-prezidenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2728041-u-kvartali-95-zavilasa-ludina-aka-kritikuvatime-prezidenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728119-zahistiti-ditej-vid-pedofiliv-zakonoproekt-e-a-mozlivosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728119-zahistiti-ditej-vid-pedofiliv-zakonoproekt-e-a-mozlivosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728119-zahistiti-ditej-vid-pedofiliv-zakonoproekt-e-a-mozlivosti.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна вперше відкликає посла при Раді 

Європи  

С України відкликає зі Страсбурга посла при 

Раді Європи для консультацій через рішення 

про повернення Росії до ПАРЄ.

 

Фірташ багато знає про оборудки Путіна – 

американський експерт 

Український олігарх Дмитро Фірташ є 

важливим фігурантом для американського 

правосуддя, оскільки може багато розповісти 

про фінансові махінації й клептократію у 

колах, близьких до російського президента 

Володимира Путіна.

 

 

МЗС представить план дій України у ПАРЄ 

після оскарження повноважень Росії 

Міністерство закордонних справ представить 

конкретний план дій України у 

Парламентській асамблеї Ради Європи після 

завершення процедури оскарження 

повноважень делегації Росії.

 

 

Маркарова: Україна веде активні 

переговори з МВФ про нову програму 

співпраці 

Нова програма фінансування, переговори щодо 

якої Україна веде з МВФ, може бути укладена 

на три роки.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727950-kiiv-vidklikae-posla-pri-radi-evropi-dla-konsultacij-klimkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727950-kiiv-vidklikae-posla-pri-radi-evropi-dla-konsultacij-klimkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727950-kiiv-vidklikae-posla-pri-radi-evropi-dla-konsultacij-klimkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728033-firtas-bagato-znae-pro-oborudki-putina-amerikanskij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728033-firtas-bagato-znae-pro-oborudki-putina-amerikanskij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728033-firtas-bagato-znae-pro-oborudki-putina-amerikanskij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727772-mzs-predstavit-plan-dij-ukraini-u-pare-pisla-oskarzenna-povnovazen-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727772-mzs-predstavit-plan-dij-ukraini-u-pare-pisla-oskarzenna-povnovazen-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727772-mzs-predstavit-plan-dij-ukraini-u-pare-pisla-oskarzenna-povnovazen-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2727437-markarova-ukraina-vede-aktivni-peregovori-z-mvf-pro-novu-programu-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2727437-markarova-ukraina-vede-aktivni-peregovori-z-mvf-pro-novu-programu-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2727437-markarova-ukraina-vede-aktivni-peregovori-z-mvf-pro-novu-programu-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2727437-markarova-ukraina-vede-aktivni-peregovori-z-mvf-pro-novu-programu-spivpraci.html


 

Польський депутат назвав свій голос за 

повернення РФ до ПАРЄ ―технічною 

помилкою‖ 

Польський делегат до ПАРЄ, член ліберальної 

партії “Сучасна” (N) Кшиштоф Мєшковський, 

який єдиний з 10-ти польських депутатів 

проголосував за повернення Росії до ПАРЄ, 

назвав це “технічною помилкою”.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ 

повернути делегацію Росії 

Президент України Володимир Зеленський 

розчарований рішенням Парламентської 

асамблеї Ради Європи затвердити без 

обмежень повноваження делегації Російської 

Федерації.

  

 

Україна має відкликати запрошення ПАРЄ 

моніторити вибори - Геращенко 

Якщо російська делегація матиме всі права у 

ПАРЄ, то Україна має відкликати запрошення 

до Асамблеї направити спостережну місію за 

позачерговими парламентськими виборами в 

Україні.

 

 

Кандидати від "Голосу" підписали 

зобов'язання не балотуватись у ВР більш 

ніж на 2 терміни 

Кандидати у народні депутати від партії 

"Голос" підписали зобов'язання не 

балотуватися до Верховної Ради більш ніж на 2 

каденції.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727786-polskij-deputat-nazvav-svij-golos-za-povernenna-rf-do-pare-tehnicnou-pomilkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727786-polskij-deputat-nazvav-svij-golos-za-povernenna-rf-do-pare-tehnicnou-pomilkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727786-polskij-deputat-nazvav-svij-golos-za-povernenna-rf-do-pare-tehnicnou-pomilkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727786-polskij-deputat-nazvav-svij-golos-za-povernenna-rf-do-pare-tehnicnou-pomilkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727661-zelenskij-rozcarovanij-risennam-pare-povernuti-delegaciu-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727661-zelenskij-rozcarovanij-risennam-pare-povernuti-delegaciu-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727661-zelenskij-rozcarovanij-risennam-pare-povernuti-delegaciu-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727675-ukraina-mae-vidklikati-zaprosenna-pare-monitoriti-vibori-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727675-ukraina-mae-vidklikati-zaprosenna-pare-monitoriti-vibori-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2727675-ukraina-mae-vidklikati-zaprosenna-pare-monitoriti-vibori-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2727709-kandidati-vid-golosu-pidpisali-zobovazanna-ne-balotuvatis-u-vr-bils-niz-na-2-termini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2727709-kandidati-vid-golosu-pidpisali-zobovazanna-ne-balotuvatis-u-vr-bils-niz-na-2-termini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2727709-kandidati-vid-golosu-pidpisali-zobovazanna-ne-balotuvatis-u-vr-bils-niz-na-2-termini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2727709-kandidati-vid-golosu-pidpisali-zobovazanna-ne-balotuvatis-u-vr-bils-niz-na-2-termini.html


 

Зеленський звільнив Стефанчука з посади 

радника 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Руслана Стефанчука з посади свого радника, 

повторно призначивши його своїм 

представником у парламенті.

 

 

У представництві Президента в АРК 

просять Зеленського скликати нараду щодо 

Криму 

Перший заступник постійного представника 

Президента України в Автономній Республіці 

Крим Ізет Гданов просить главу держави 

скликати нараду з питань провадження 

подальшої політики стосовно тимчасово 

окупованої Автономної Республіки Крим.

 

У Києві пікетують Посольство Австрії через 

повернення делегації РФ у ПАРЄ 

Активісти пікетують Посольство Австрії в 

Україні на знак протесту проти підтримки 

депутатами цієї країни рішення про 

повернення представників РФ у ПАРЄ.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Новак сказав, скільки Україні треба 

витрачати грошей, щоб мати дороги як у 

Польщі 

Щоб отримати у п'ятирічній перспективі гарні 

дороги, Україна має витрачати на дорожнє 

будівництво щороку 100-120 млрд грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728008-zelenskij-zvilniv-stefancuka-z-posadi-radnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728008-zelenskij-zvilniv-stefancuka-z-posadi-radnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728008-zelenskij-zvilniv-stefancuka-z-posadi-radnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2727958-u-predstavnictvi-prezidenta-v-ark-prosat-zelenskogo-sklikati-naradu-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2727958-u-predstavnictvi-prezidenta-v-ark-prosat-zelenskogo-sklikati-naradu-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2727958-u-predstavnictvi-prezidenta-v-ark-prosat-zelenskogo-sklikati-naradu-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2727958-u-predstavnictvi-prezidenta-v-ark-prosat-zelenskogo-sklikati-naradu-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728062-u-kievi-piketuut-posolstvo-avstrii-cerez-povernenna-delegacii-rf-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728062-u-kievi-piketuut-posolstvo-avstrii-cerez-povernenna-delegacii-rf-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728062-u-kievi-piketuut-posolstvo-avstrii-cerez-povernenna-delegacii-rf-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2728123-novak-skazav-skilki-ukraini-treba-vitracati-grosej-sob-mati-dorogi-ak-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2728123-novak-skazav-skilki-ukraini-treba-vitracati-grosej-sob-mati-dorogi-ak-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2728123-novak-skazav-skilki-ukraini-treba-vitracati-grosej-sob-mati-dorogi-ak-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2728123-novak-skazav-skilki-ukraini-treba-vitracati-grosej-sob-mati-dorogi-ak-u-polsi.html


 

Перший аукціон із продажу електрики за 

спецобов'язками відбудеться 27 червня 

На Українській енергетичній біржі 27 черня 

відбудеться перший аукціон із продажу 

електроенергії ДП "НАЕК "Енергоатом" та 

ПрАТ "Укргідроенерго", призначеної для 

постачання побутовим споживачам на умовах 

покладення спеціальних обов'язків (ПСО).

 

 

В Україні можуть з’явитися унікальні 

проєкти з вирощування лохини 

Найближчим часом в Україні з’являться 

комерційні проєкти низькозатратного 

вирощування лохини для перероблення. 

 

 

Погодили ветсертифікат для експорту 

колагену з України до Туреччини 

Для експорту з України до Турецької 

Республіки колагену, призначеного для 

споживання людиною, компетентні органи 

України та Турецької Республіки погодили 

міжнародний ветеринарний сертифікат.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У РЄ до кінця року розглянуть виконання 

рішення ЄСПЛ у справі Гонгадзе проти 

України - Павло Пушкар, співробітник Ради 

Європи, юрист-міжнародник (ІНТЕРВ'Ю) 

Павло Пушкар є одним із найкомпетентніших 

українських фахівців, що спеціалізуються на 
діяльності Європейського суду з прав людини та 
Комітету міністрів Ради Європи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728027-persij-aukcion-iz-prodazu-elektriki-za-specobovazkami-vidbudetsa-27-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728027-persij-aukcion-iz-prodazu-elektriki-za-specobovazkami-vidbudetsa-27-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728027-persij-aukcion-iz-prodazu-elektriki-za-specobovazkami-vidbudetsa-27-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728012-v-ukraini-mozut-zavitisa-unikalni-proekti-z-virosuvanna-lohini-dla-pereroblenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728012-v-ukraini-mozut-zavitisa-unikalni-proekti-z-virosuvanna-lohini-dla-pereroblenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728012-v-ukraini-mozut-zavitisa-unikalni-proekti-z-virosuvanna-lohini-dla-pereroblenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2727752-pogodili-vetsertifikat-dla-eksportu-kolagenu-z-ukraini-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2727752-pogodili-vetsertifikat-dla-eksportu-kolagenu-z-ukraini-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2727752-pogodili-vetsertifikat-dla-eksportu-kolagenu-z-ukraini-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727218-pavlo-puskar-spivrobitnik-radi-evropi-uristmiznarodnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727218-pavlo-puskar-spivrobitnik-radi-evropi-uristmiznarodnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727218-pavlo-puskar-spivrobitnik-radi-evropi-uristmiznarodnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727218-pavlo-puskar-spivrobitnik-radi-evropi-uristmiznarodnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727218-pavlo-puskar-spivrobitnik-radi-evropi-uristmiznarodnik.html


 

Керченська криза: обвинувачення всім 

полоненим морякам висунуть до 9 липня 

Російське слідство до 9 липня висуне 

обвинувачення в остаточній редакції всім 

українським морякам, захопленим у листопаді 

в районі Керченської протоки.

 

 

На мітингу в Москві журналістська 

організація стала на захист Сущенка 

Співголова російської громадської організації 

"Профспілка журналістів і працівників ЗМІ" 

Ігор Ясін на мітингу "Суспільство вимагає 

справедливості" в Москві виступив на захист 

українця Романа Сущенка, засудженого 

російським судом до 12 років позбавлення 

волі, а також кримських журналістів.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

 

 

Конституційний суд ухвалив рішення за 

скаргою Савченко — джерело 

У визнав неконституційним положення 

частини п’ятої статті 176 Кримінального 

процесуального кодексу, в якому йдеться про 

те, що до підозрюваних у тероризмі не можна 

застосувати більш м’який запобіжний захід, 

крім тримання під вартою.

 

 

Бізнесмена Амірханяна затримали за 

підозрою у фінансуванні окупантів у Криму 

Служба безпеки України затримала бізнесмена 

Араіка Амірханяна за підозрою у фінансуванні 

дій, спрямованих на повалення 

конституційного ладу, організації незаконного 

переправлення осіб через держкордон та 

заволодінні чужим майном в особливо великих 

розмірах.
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За "фейкові" мінування хочуть давати 

шість років з конфіскацією майна 

Міністерство внутрішніх справ пропонує 

посилити відповідальність за скоєння завідомо 

неправдивих злочинів, зокрема, це стосується 

повідомлень про мінування

 

 

 

У Нацгвардії розслідують, чому випускники 

академії розважались під "Офицеры, 

россияне" 

Керівництво Національної гвардії України 

ініціювало службове розслідування за фактом 

використання російської пісні, що прославляє 

армію країни-агресора, під час святкування 

випуску в Харківській Академії Національної 

гвардії.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Ми пропонуємо чітку стратегію – як будемо 

перемагати в цій війні - Андрій Сенченко, 

голова громадського правозахисного руху 

―Сила права‖ (ІНТЕРВ'Ю) 

Наприкінці травня ЗМІ облетіла новина про те, що 
один із найближчих соратників Юлії Тимошенко 
Андрій Сенченко виходить з партії "Батьківщина". 

 

 

Проросійський "ляпас" в ПАРЄ: як не 

підставити ліву щоку (АНАЛІТИКА) 

Поразка в Парламентській Асамблеї — це 

неприємно, але потрібно. Хоча б тому, аби 

назавжди позбутися ілюзій 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна і Бразилія підписали меморандум 

про співпрацю у сфері кіно 

Бразильське національне агентство з питань 

кіно (ANCINE) та Державне агентство України 

з питань кіно підписали меморандум про 

співпрацю.

  

 

Володимира Кличка врятували з палаючої 

яхти біля Майорки 

На яхті, на якій разом з родиною перебував 

український боксер Володимир Кличко, уночі 

спалахнула пожежа.

 

 

Українцям радять їсти шовковицю та 

черешні щодня: в чому користь 

У МОЗ радять українцям у літню пору їсти 

якнайбільше ягід, зокрема, шовковиці, що 

нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує 

ймовірність розвитку атеросклерозу.

 

 

Кличко показав, як ремонтують пляж 

"Троєщина" 

Мер столиці Віталій Кличко показав, як триває 

реконструкція пляжу "Троєщина".
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"День без поліетилену": киян закликають 

долучитися до всесвітньої акції 

У рамках Міжнародного дня відмови від 

поліетиленових пакетів, що проходить 3 липня, 

Управління екології та природних ресурсів 

КМДА запрошує всіх небайдужих киян 

долучитися до всесвітньої акції “День без 

поліетилену”.

 

 

Гриневич пояснила, від кого залежить 

форма одягу в школах 

Адміністрації навчальних закладів, вчителі, 

батьки та учні мають самі визначати форму 

одягу в школі.
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