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ТОП 

 

Парубій скасував запрошення для ПАРЄ 

спостерігати за виборами - Ар'єв 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 

відкликав запрошення для делегації 

Парламентської асамблеї Ради Європи 

здійснювати спостереження на дострокових 

парламентських виборах в Україні.

 

 

Зеленський пообіцяв діаспорі у Канаді 

захищати українську мову і курс до ЄС та 

НАТО 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

як гарант Конституції захищатиме українську 

мову, суверенітет України і курс до Європи та 

НАТО.
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Росія у ТКГ заблокувала введення "хлібного 

перемир'я" на Донбасі 

Тристороння контактна група щодо Донбасу 

через позицію Росії не змогла досягти жодного 

прогресу ані щодо запровадження "хлібного 

перемир'я", ані щодо звільнення утримуваних 

осіб.

 

 

Клюєва мають затримати, щойно він 

повернеться в Україну — ГПУ 

У випадку повернення ексглави Адміністрації 

президента часів Віктора Януковича Андрія 

Клюєва до України його мають затримати, 

оскільки він перебуває у розшуку.

 

 

УПЦ КП хоче судитися за поновлення свого 

статуту 

“Відновлена” Філаретом “УПЦ КП” 

позивається до Мінкульту щодо скасування 

наказу про втрату чинності статутом релігійної 

організації “Київська патріархія Української 

Православної Церкви Київського Патріархату” 

ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

ЦВК зареєструвала блогера Шарія 

кандидатом у депутати 

Центральна виборча комісія зареєструвала 

відеоблогера Анатолія Шарія та Євгенія 

Євтухова, включених до списку "Партії 

Шарія", кандидатами у народні депутати 

України на позачергових парламентських 

виборах 21 липня.
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Секретарка ЦВК обурена рішеннями судів 

щодо реєстрації Клюєва і Шарія 

Секретарка Центральної виборчої комісії 

Наталія Бернацька висловила обурення 

позицією окремих суддів під час розгляду 

виборчих справ та назвала її зрадою цінностей, 

які українці захищали на Майдані.

 

 

Справа про держзраду: замість суду 

Савченко поїхала агітувати на Донеччину 

Броварський райсуд Київської області переніс 

на 27 серпня розгляд справи народного 

депутата Надії Савченко і керівника 

громадської організації "Офіцерський корпус" 

Володимира Рубана через неявку 

обвинувачуваної.

 

 

Винник про підтримку Аграрної партії: 

Якби я не був із села, то не збирав сьогодні 

стадіони 

Відомий український співак Олег Винник 

висловив підтримку Аграрній партії України та 

разом із лідером цієї політичної сили 

Михайлом Поплавським починає тур по країні.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США закликають Росію негайно припинити 

бої на Донбасі та відвести війська 

Тимчасовий повірений у справах у справах 

США в Україні Вільям Тейлор закликав Росію 

негайно припинити бойові дії на Донбасі та 

відвести війська і озброєння.
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Росію не можна було в односторонньому 

порядку повертати у ПАРЄ - Фріланд 

Росію не можна було в односторонньому 

порядку повертати у ПАРЄ після грубого 

порушення нею міжнародного права під час 

анексії Криму. 

 

Швейцарія заблокувала 60 мільйонів 

франків у справі про розкрадання в 

Нафтогазі 

Швейцарська прокуратура розслідує справу за 

підозрою у відмиванні грошей, імовірно, 

вкрадених у "Нафтогазу України". У банках 

країни в рамках цієї справи заблоковані 60 млн 

франків, виведених з України.

 

 

Європарламент може очолити виходець з 

України – ЗМІ 

Уродженець українського міста Херсон, 

болгарський депутат Європарламенту Сергій 

Станишев, має шанси стати президентом цієї 

установи.

 

 

Канадська діаспора передала кошти для 

доставки медобладнання в Україну 

Українська діаспора в Канаді надала грант, 

який буде використано для доставки цінного 

медичного обладнання в Україну.
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БЕЗПЕКА 

 

Росія вдалася до провокацій і перекрила 

один із районів Sea Breeze-2019 

Російська Федерація вдалася до провокацій та 

перекрила район площею у 8 тисяч квадратних 

кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з 

локацій міжнародних навчань Sea Breeze-2019.

 

 

Розведення військ: розвідка зафіксувала 

біля Станиці переодягнених військових РФ 

Російське окупаційне командування через 

підконтрольні засоби масової інформації 

поширює фейкову інформацію, що українська 

сторона не виконує домовленості про 

розведення військ.

 

УКРАЇНА 

 

Клімкін йде у відпустку до вересня, 

обов'язки міністра виконуватиме Зеркаль 

Міністр закордонних справ України Павло 

Клімкін піде у відпустку з 3 липня, а його 

обов'язки тимчасово виконуватиме заступник 

міністра з питань європейської інтеграції 

Олена Зеркаль.

 

 

Порошенко про заяву Богдана: Торгівля 

мовою не зупинить Росію 

Повзучий проросійський реванш стає дедалі 

очевиднішим, при цьому торгівля мовою не 

принесе Україні жодних дивідендів і не 

зупинить Росію.
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Гройсман після виборів знову хоче очолити 

уряд 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 

у разі проходження до Верховної Ради знову 

має намір претендувати на посаду глави уряду 

для того, щоб продовжити розпочаті реформи.

 

 

На Майдані протестують проти реєстрації 

Клюєва і Шарія кандидатами у депутати 

У Києві на Майдані Незалежності розпочалася 

акція "Терпіти більше не можна" проти 

рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами у 

депутати ексглави Адміністрації президента 

Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера 

Анатолія Шарія.

ЕКОНОМІКА 

 

Україні потрібна нова бізнес-модель, якщо 

вона хоче наздогнати світ — МВФ 

Якщо Україна хоче наздогнати світ в 

економічному розвитку, їй потрібна нова 

бізнес-модель і проведення реформ.

 

 

IKEA змінила плани щодо ―прописки‖ 

магазину у Києві — ЗМІ 

Нідерландська компанія зі шведськими 

коріннями IKEA підписала договір на 

відкриття магазину площею близько 6000 кв. м 

в ТРЦ Blockbuster Mall Вагіфа Алієва.
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В Україні збільшується металургійне 

виробництво 

За І півріччя 2019 року виробництво чавуну в 

Україні зросло на 0,4% порівняно з 

аналогічним періодом 2018 року, сталі — на 

5%, металопрокату — на 3,2%.

 

 

НБУ визначив 14 системно важливих банків 

Національний банк України визначив 14 банків 

системно важливими відповідно до оновленої 

методології.

 

 

Суд зупинив дію постанов про встановлення 

тарифів для Укренерго 

Окружний адмінсуд Києва зупинив дію 

постанов Нацкомісії, що здійснює 

держрегулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, якими були встановлені 

тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу 

електроенергії та послуги диспетчерського 

управління на II півріччя 2019 року.

 

Україна на 22 місці у рейтингу світових 

виробників молока 

Україна займає 22 місце у рейтингу світових 

виробників молока і має всі шанси наростити 

свою частку у структурі світового експорту 

через прогнозований дефіцит сировини.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

One Free Press включила справу журналіста 

Асєєва до переліку 10 "найтерміновіших" 

Міжнародна коаліція One Free Press включила 

справу українського журналіста і блогера 

Станіслава Асєєва, якого з червня 2017 

утримують бойовиками “ДНР” у Донецьку за 

підозрою у "шпигунстві", до переліку 10 

“найтерміновіших”.

 

 

Сенцова перевели до медчастини через 

проблеми з нирками й серцем 

Олег Сенцов перебуває у медичній частині, у 

нього проблеми з нирками й серцем.

 

 

У Празі відкрили вуличну виставку 

малюнків Сущенка 

Виставку творів українського політичного 

в'язня в Росії, кореспондента агентства 

"Укрінформ” Романа Сущенка відкрито на 

вуличних стендах біля Посольства України у 

Празі.

 

 

У Судаку затримали кримського татарина - 

"шиють" екстремізм 

В окупованому Росією Криму, в Судаку, 

нібито за поширення екстремістських 

матеріалів затримали кримського татарина 

Сейяра Емірова.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

 

"Голос" заявляє про напад на своїх 

волонтерів та офіс у Львові 

У Львові напередодні увечері невідомі напали 

на волонтерів політичної партії "Голос" і на 

приміщення "Коворкінгу змін".

 

 

Вибух на Дніпропетровщині: Президент 

узяв розслідування трагедії під контроль 

Шестеро дітей, які постраждали внаслідок 

вибуху на дитячому майданчику у с. Пашена 

Балка Дніпропетровської області, отримують 

усю необхідну допомогу. Президент  

Володимир Зеленський узяв ситуацію під 

особистий контроль.

  

 

Через рішення КСУ понад 1000 терористів 

можуть вийти на свободу - генпрокурор 

Через рішення Конституційного суду щодо 

пом'якшення запобіжного заходу 

підозрюваним у тероризмі й держзраді понад 

1000 заарештованих в Україні терористів та 

їхніх прибічників можуть вийти на свободу.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Перші законопроекти команди Зеленського: 

плюси та мінуси 

Аналізуємо ідеї, запропоновані для прориву у 

виборчій системі, управлінні державою та 

боротьбі з незаконним збагаченням 
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Перший рік у новій школі: учні стали 

іншими 

Нарешті у нас є можливість конкретно 

говорити про те, що приніс перший рік 

запровадження НУШ - Нової української 

школи.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Операторам фіксованого зв'язку дозволили 

надавати послуги з використання 

стільникових мереж 

Кабмін вніс зміни до Правил надання та 

отримання телекомунікаційних послуг, згідно з 

якими оператори фіксованого зв'язку зможуть 

надавати послуги, використовуючи стільникові 

мережі.

 

 

Український фільм ―Додому‖ визнали 

найкращим на кінофестивалі у Бухаресті 

Повнометражний дебют кримськотатарського 

режисера Нарімана Алієва “Додому” (EVGE) 

виборов нагороду та 4 тисячі євро грошової 

премії як Найкращий фільм Міжнародного 

кінофестивалю у Бухаресті (BIFF).

 

 

В аеропорту "Бориспіль" з'явився 

капсульний хостел 

На території терміналу D Міжнародного 

аеропорту "Бориспіль" відкрився хостел із 

капсулами для сну "GettSleep Boryspil" ("Поспи 

в Борисполі"), який приймає туристів 

цілодобово.
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Фільм ―Гоголь Док‖ отримав приз на 

кінофестивалі у Нью-Йорку 

Картину Аліси Павловської “Гоголь Док”, 

створену за підтримки Держкіно, визнано 

найкращим документальним фільмом 8-го 

Міжнародного кінофестивалю в Нью-Йорку. 

 

Тарифи на тепло і гарячу воду: для 

українців запустили онлайн-калькулятор 

Відсьогодні громадяни можуть самостійно 

вирахувати ціну спожитого тепла та гарячої 

води за допомогою онлайн-калькулятора на 

сайті Міністерства юстиції.

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2732033-film-gogol-dok-otrimav-priz-na-kinofestivali-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2732033-film-gogol-dok-otrimav-priz-na-kinofestivali-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2732033-film-gogol-dok-otrimav-priz-na-kinofestivali-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2731996-tarifi-na-teplo-i-garacu-vodu-dla-ukrainciv-zapustili-onlajnkalkulator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2731996-tarifi-na-teplo-i-garacu-vodu-dla-ukrainciv-zapustili-onlajnkalkulator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2731996-tarifi-na-teplo-i-garacu-vodu-dla-ukrainciv-zapustili-onlajnkalkulator.html

