
                           Єдина країна - Дайджест 01.07.19 

 

 

ТОП 

 

Обстріл санітарного авто під Водяним: 

стали відомі імена загиблих 

Внаслідок обстрілу санітарного автомобіля під 

Водяним загинули старший матрос Сергій 

Майборода і сержант Ірина Шевченко.

 

 

Зеленський закликає світ належно 

відреагувати на обстріл санітарного авто у 

Водяному 

Президент Володимир Зеленський закликає 

міжнародних партнерів належним чином 

відреагувати на обстріл санітарного авто у 

Водяному, внаслідок якого двоє українських 

військовослужбовців загинули і один був 

поранений.
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Ар'єв пропонує обговорити в Раді 

підкилимні домовленості з Росією щодо 

ПАРЄ та моряків 

Голова постійної делегації у Парламентській 

асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв 

пропонує заслухати в Верховній Раді 

представників СБУ, МЗС та Служби 

зовнішньої розвідки через домовленості з 

Росією без відома української делегації в 

ПАРЄ. 

 

Богдан пропонує регіональний статус для 

російської мови на Донбасі 

Голова Офісу Президента України Андрій 

Богдан пропонує регіональний статус для 

російської мови на Донбасі, проте виступає 

проти запровадження другої державної мови.

 

 

ЦВК має повторно розглянути реєстрацію 

Клюєва — рішення Верховного суду 

Касаційний адміністративний суд при 

Верховному Суді зобов’язав ЦВК повторно 

розглянути документи щодо реєстрації 

кандидатом у народні депутати Андрія 

Клюєва.

 

 

У ДТП загинула відома волонтерка Марина 

Шеремет - соцмережі 

В ДТП на Чернігівщині загинула відомий 

волонтер Марина Шеремет, яка разом з 

чоловіком допомагала бійцям АТО та дітям 

Донбасу. Її чоловік Сергій, який також був у 

машині, наразі перебуває в реанімації.
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ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

Три тижні до виборів Ради: бар'єр долають 

п'ять партій 

Шанс подолати 5-відсотковий бар'єр на 

парламентських виборах мають п'ять партій: 

―Слуга народу‖, ―Опозиційна платформа — За 

життя―, "Батьківщина", "Голос" та 

"Європейська солідарність‖.

 

 

ЦВК зобов'язали вказати у бюлетенях, що 

"лжепартійці" від "Слуги народу" є 

безпартійними 

Шостий апеляційний адміністративний суд на 

вимогу партії "Слуга народу" зобов'язав 

Центральну виборчу комісію виключити з 

бюлетенів інформацію про партійність 

"лжепартійців" - кандидатів у депутати, які 

балотуються начебто від цієї політсили.

 

 

ЦВК заявляє про інформаційні вкиди і тиск 

Щодо керівництва і членів Центральної 

виборчої комісії спостерігається активізація 

інформаційних атак, спрямованих на 

дискредитацію їхньої роботи.

 

 

Дві третини нинішньої Ради знову 

балотується до парламенту — ОПОРА 

У багатомандатному загальнодержавному та 

одномандатних виборчих округах на 

позачергових парламентських виборах 

балотується 307 чинних народних депутатів. 
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УКРАЇНА І СВІТ

 

У Лаврова відреагували на негативну 

відповідь України щодо полонених моряків 

Міністерстві закордонних справ Росії заявили, 

що, попри початкову негативну відповідь, 

українська влада може змінити рішення з 

приводу "врегулювання ситуації" із 

захопленими Росією моряками.

 

 

Єврокомісар Беньковська представлятиме 

ЄК на конференції у Торонто 

Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та 

послуг Ельжбета Беньковська представлятиме 

Єврокомісію на конференції високого рівня з 

підтримки реформ в Україні, яка відбудеться у 

канадському Торонто 2-4 липня.

 

 

Українська діаспора закликає припинити 

трансляцію RT у Канаді 

Трансляція RT у канадських кабельних 

мережах становить загрозу та має бути 

припинена.

 

 

Комітет ВР рекомендує призупинити участь 

України в ПАРЄ до рішення Венеційської 

комісії 

Комітет Верховної Ради у закордонних справах 

рекомендує парламенту призупинити участь 

української делегації в сесії ПАРЄ до рішення 

Венеційської комісії.
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Кремль - про зустріч Путіна з Зеленським: 

немає нічого неможливого 

У Кремлі заявили, що зустріч президентів 

України і РФ потрібна для досягнення 

конкретного результату, і при цьому 

продовжують наполягати на прямих контактах 

української влади з ватажками терористичних 

угруповань на окупованих територіях Донбасу.

БЕЗПЕКА 

 

Соцмережі відслідкували місцеперебування 

захоплених Росією українських суден 

Українські військові катери «Нікополь» (P176) 

і «Бердянськ» (U175), а також буксир «Яни 

Капу» (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів 

Криму в листопаді 2018 року, як і раніше 

знаходяться в акваторії стоянки суден 

«Генмол» у Керчі.

 

 

На базі відпочинку у Коблево отруїлися 16 

дітей 

Група дітей, які прибули на базу відпочинку 

«Салют» у селищі Коблево на Миколаївщині, 

потрапила до лікарні з кишковою інфекцією.

УКРАЇНА 

 

Зеленський надіслав Гройсману листа щодо 

покарання Клімкіна 

Президент України Володимир Зеленський 

спрямував Прем'єр-міністрові Володимиру 

Гройсману листа щодо розгляду питання про 

притягнення до дисциплінарної 

відповідальності міністра закордонних справ 

Павла Клімкіна. 
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Клімкін заявляє, що йде у політичну 

відпустку 

Міністр закордонних справ Павло Клімкін 

вирішив піти у політичну відпустку для 

формування "справжньої команди".

 

 

Богдан: Портнов - мій друг, 80% діючого 

політикуму – мої колишні клієнти 

Голова Офісу Президента Андрій Богдан 

заявив, що колишній заступник глави 

Адміністрації президента часів Віктора 

Януковича Андрій Портнов є його 

багаторічним другом. Водночас 80% діючого 

політикуму – це колишні клієнти Богдана.

 

―ЄС‖ хоче почути від Президента, чи є слова 

Богдана офіційною позицією Києва 

Партія ―Європейська Солідарність‖ хоче 

офіційної відповіді від Президента щодо того, 

чи збігаються його позиція і позиція його 

оточення.

 

У Кабміні пояснили, чому поки неможливо 

відновити авіасполучення з Маріуполем 

Прем’єр ініціює активізацію дорожніх робіт на 

трасі «Запоріжжя – Маріуполь», і доручає 

керівництву ПАТ «Укрзалізниця» опрацювати 

можливість протягом місяця організувати 

додатковий потяг у напрямку Маріуполя.
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Ляшко каже, що Президент заветував закон 

про ТСК з процедурою імпічменту 

Лідер фракція «Радикальна партія» Олег 

Ляшко стверджує, що Президент Володимир 

Зеленський заветував закон про ТСК, один із 

розділів якого передбачає процедуру 

імпічменту.

 

Аласанію поновили на посаді очільника 

Суспільного 

Звільненого з посади голови правління 

Суспільного мовлення Зураба Аласанію 

офіційно поновили на посаді.

ЕКОНОМІКА 

 

В Україні успішно запрацював ринок 

електроенергії 

Ринок електричної енергії в Україні 

запустився, пройшли перші торги 

електроенергією на добу наперед.

 

 

В Україні відкрили нові родовища нафти й 

газу 

АТ "Укргазвидобування" у червні відкрило два 

нові родовища - газоконденсатне у 

Полтавській і нафтове - у Харківській 

областях.
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Укроборонпром буде збережений, але 

реформований - Данилюк 

Держконцерн «Укроборонпром» має бути 

збережений, однак потрібно забезпечити його 

нормальне корпоративне управління.

 

 

Інвестори вкладуть $430 мільйонів у 

розвідку нафтогазових надр України 

Нафтогазові компанії, що перемогли у 

конкурсах на укладання угод з розподілу 

продукції, протягом 5 років інвестують понад 

430 млн доларів у розвідку нафтогазових надр.

 

 

НБУ скасував низку валютних обмежень 

для бізнесу 

НБУ скасував ліміт на фінансування бізнесом 

власних закордонних представництв та інших 

відокремлених підрозділів.

 

 

В Україні знову подорожчають цигарки — 

акциз зріс на 9% 

З 1 липня 2019 року ставки акцизного податку 

на тютюнові вироби в Україні зросли на 9%.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Загибель дітей у вогні: Зеленський доручив 

главі Одеської ОДА проконтролювати 

слідство 

Президент України Володимир Зеленський 

доручив новому голові Одеської 

облдержадміністрації взяти під особистий 

контроль з’ясування причин загибелі в пожежі 

чотирьох дітей.

 

 

Ватажку "ЛНР" Пасічнику повідомили про 

нову підозру 

Ватажку терористичної організації "ЛНР" 

Леоніду Пасічнику повідомлено про нову 

підозру.

 

ДБР проводить слідчі дії щодо купівлі-

продажу телеканалу "Прямий" 

На сьогодні Державне бюро розслідувань 

проводить слідчі дії щодо купівлі-продажу 

телеканалу «Прямий».

 

 

Суд арештував ―спонсора ЛНР‖, застава у 

півмільйона 

Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний 

захід стосовно «спонсора» терористичної 

організації «ЛНР».
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Історія автокефалії митрополита 

Олександра. Чи вивчили ми уроки? 

Ґрунтовна книга митрополита Олександра 

Драбинка вийшла у видавництві «Дух і літера»

 

 

1 липня: що змінюється у вітчизняній 

економіці та в житті українців 

Старт оптового ринку електроенергії, 

підвищення акцизів і прожиткового мінімуму... 

Аналізуємо ці та інші нововведення 2 півріччя 

2019-ого

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві з'явились паркувальні талони: де 

купити і скільки коштують 

Із 1 липня 2019 року у столиці починають 

діяти паркувальні талони нового зразка.

 

 

Vodafone Україна запускає послугу 

зберігання інформації зі смартфона 

Мобільний оператор Vodafone Україна 

запускає послугу Vodafone Cloud, за 

допомогою якої можна зберігати інформацію зі 

смартфона.
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Вибір місця в літаках МАУ здорожчав 

Авіакомпанія МАУ підняла плату за вибір 

місця в процесі бронювання або зміну місця 

під час онлайн-реєстрації за квитками економ-

класу, які не включають цю послугу.

 

 

Переписку українців у Telegram можуть 

читати спецслужби РФ - Золотухін 

Українцям варто пам’ятати про те, що 

Telegram є не тільки інструментом комунікації, 

а й засобом передвиборчих маніпуляцій.
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