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ТОП 

 

Передвиборча делегація ПАРЄ достроково 

завершила роботу в Києві 

Передвиборча делегація ПАРЄ достроково 

припинила свою роботу в Україні через 

рішення Голови ВР Андрія Парубія відкликати 

запрошення для делегації ПАРЄ здійснювати 

спостереження на дострокових 

парламентських виборах в Україні.

 

 

Рада не зобов‗язана запрошувати ПАРЄ 

спостерігати за виборами — МЗС 

Спостерігати за виборами в Україні є правом 

Парламентської асамблеї Ради Європи, 

водночас, парламент не зобов„язаний 

запрошувати ПАРЄ, що втрачає свій авторитет 

через скасування рішень щодо російської 

агресії проти України.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2733067-peredviborca-delegacia-pare-dostrokovo-zaversila-robotu-v-kievi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2733150-rada-ne-zobovazana-zaprosuvati-pare-sposterigati-za-viborami-mzs.html


 

Разумков пояснив, що означають слова 

Богдана про статус російської мови 

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков 

заявив, що висловлювання глави Офісу 

Президента Андрія Богдана з приводу 

можливості надання регіонального статусу 

російській мові на Донбасі є тільки його 

особистою позицією.

  

 

ЦВК могла відмовити у реєстрації Шарію і 

Клюєву — голова Касаційного суду 

Центральна виборча комісія могла відмовити у 

реєстрації Анатолію Шарію та Андрію Клюєву 

після продовження розгляду їхніх заяв на 

виконання рішення Верховного суду.

 

"Подерв'янський збирається до СІЗО за 

свого Гамлета" - соцмережі про 

дематюкацію 

На сайті Верховної Ради зареєстрували 

законопроект "Про протидію лихослів'ю". 

Офіційно - дематюкацію мови.

 

 

"Слуга народу" створила ZeOpark для 

кандидатів-клонів 

У штабі партії "Слуга народу" закликають 

інформувати про "кандидатів-клонів" в 

одномандатних округах через спеціально 

створений сайт ZeOpark. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732978-razumkov-poasniv-so-oznacaut-slova-bogdana-pro-status-rosijskoi-movi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2732737-poderevanskij-gotuetsa-viizdzati-v-sizo-za-svogo-gamleta-socmerezi-pro-dematukaciu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732972-sluga-narodu-stvorila-zeopark-dla-kandidativkloniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732972-sluga-narodu-stvorila-zeopark-dla-kandidativkloniv.html


ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

Кривонос вважає, що ЦВК своїми 

рішеннями розхитує ситуацію в країні 

Реєстрація ЦВК кандидатами у народні 

депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія - 

це "ступінь неповаги до тисяч загиблих на цій 

війні, яку розв'язали такі, як вищевказані".

 

 

Голова Касаційного суду пояснив, чому 

неможлива участь Януковича у виборах 

Голова Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Михайло Смокович 

вважає, що відсутність колишнього президента 

Віктора Януковича в Україні є 

загальновідомим фактом, а це унеможливлює 

його участь в парламентських виборах, якби 

він мав такі наміри.

 

 

Саакашвілі зареєстрували кандидатом з 

порушенням законодавства - Сарган 

Міхеїла Саакашвілі, який балотується у 

депутати за списком партії "Рух нових сил" на 

позачергових парламентських виборах, 

зареєстровано кандидатом з порушенням 

законодавства про обов'язковість проживання 

протягом останніх п‟яти років на території 

України.

 

 

Експерт: у 90% випадків так звані дебати це 

нагода ―обплювати противника‖ 

Дебати політичних сил на багатьох 

телеканалах є боротьбою за мікрофон і у 90% 

випадків нагадують шоу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732743-krivonos-reestracia-cvk-klueva-i-saria-mandat-vid-pokaranna-katam-majdanu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732775-saakasvili-zareestruvali-kandidatom-z-porusennam-zakonodavstva-sargan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2733102-ekspert-u-90-vipadkiv-tak-zvani-debati-ce-nagoda-obpluvati-protivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2733102-ekspert-u-90-vipadkiv-tak-zvani-debati-ce-nagoda-obpluvati-protivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2733102-ekspert-u-90-vipadkiv-tak-zvani-debati-ce-nagoda-obpluvati-protivnika.html


 

У Києві відкриють "музей" підкупу 

виборців 

У Києві 5 липня відкриють перший "музей 

виборчого трешу", експонатами якого будуть 

приклади різноманітних спроб політиків 

підкупити виборців.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна готова до нової програми співпраці 

з МВФ після формування уряду – Президент 

Президент України Володимир Зеленський у 

Торонто провів зустріч із віцепрезидентом 

Світового банку з питань регіону Європи та 

Центральної Азії Сірілом Мюллером. Глава 

держави подякував за співпрацю Світового 

банку з Україною.

 

 

Судноплавство у Криму: Україна заявила в 

ІМО про незаконну діяльність Росії 

Українська делегація в Міжнародній морській 

організації (ІМО) заявила про факти ведення 

Російським морським регістром судноплавства 

(РМРС) господарської діяльності на тимчасово 

окупованій території АР Крим у порушення 

вимог законодавства України та відповідних 

резолюцій ГА ООН.

 

 

Посол України та голова Спілки українців у 

Португалії зустрілися з депутатом, що 

голосував за повернення РФ до ПАРЄ 

Посол України в Португалії Інна Огнівець та 

голова Спілки українців у Португалії Павло 

Садоха зустрілися з депутатом місцевого 

парламенту Дуартом Маркешом, який 

проголосував 25 червня за повернення Росії до 

ПАРЄ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2733104-u-kievi-vidkriut-muzej-pidkupu-viborciv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2733134-sudnoplavstvo-u-krimu-ukraina-zaavila-v-imo-pro-nezakonnu-dialnist-rosii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2732671-posol-ukraini-ta-golova-spilki-ukrainciv-u-portugalii-zustrilisa-z-deputatom-so-golosuvav-za-povernenna-rf-do-pare.html


 

Канада та Литва разом відбудовуватимуть 

інфраструктуру в Україні - Фріланд 

Канада та Литва домовилися допомогти 

Україні розвинути власну інфраструктуру.

 

 

 

Порошенко обговорив із Тейлором 

звільнення українських моряків 

П'ятий президент України Петро Порошенко 

обговорив із тимчасовим повіреним у справах 

США в Україні Вільямом Тейлором ескалацію 

ситуації на Донбасі, свободу ЗМІ в Україні та 

перспективу звільнення моряків, які зараз 

перебувають у полоні РФ.

 

 

Канадська компанія вклала кошти у 

виробництво боєприпасів в Україні - Трюдо 

Канада не згортатиме військову підтримку 

Україні, зокрема надаючи різноманітне 

обладнання.

 

 

США занепокоєні нападами на волонтерів, 

залучених до виборів 

Посольство США в Україні висловило 

занепокоєння у зв'язку з нападами на 

волонтерів, що беруть участь у передвиборній 

кампанії до Верховної Ради.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2732553-kanada-ta-litva-razom-vidbudovuvatimut-infrastrukturu-v-ukraini-friland.html
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БЕЗПЕКА 

 

Війна, кібербезпека, енергетика: Данилюк 

назвав пріоритети РНБО 

У роботі Ради нацбезпеки і оборони мають 

відбутись серйозні реформи, які дозволять 

протистояти викликам.

 

 

На Sea Breeze прямують три кораблі країн 

НАТО 

Фрегат ВМС Канади HMCS Toronto, 

британський есмінець HMS Duncan та 

турецький фрегат TCG Turgutreis пройшли 

Босфор та прямують до Одеси для участі в 

навчаннях Sea Breeze 2019.

 

 

Жителі Макіївки передали знімки колони 

російського комплексу "Зоопарк-1" - 

InformNapalm 

Жителі окупованої Макіївки передали 

волонтерам-розслідувачам важливі фотодокази 

російської військової агресії проти України, 

зокрема фото колони російського комплексу 

1Л259 «Зоопарк-1».

 

 

В "ІС" пояснили, наскільки важливою є 

робота "ексклюзивних кадрів" у розвідці 

Координатор групи «Інформаційний спротив» 

Костянтин Машовець вважає, що фінансування 

розвідувального співтовариства України 

необхідно збільшувати.
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УКРАЇНА 

 

Зеленський запросив Лукашенка на Форум 

регіонів 

Президент України Володимир Зеленський 

направив запрошення президенту Білорусі 

Олександру Лукашенку відвідати II Форум 

регіонів України та Білорусі, який восени 

відбудеться в Житомирі.

 

 

Парубій хоче отримати документ, що 

підтверджує розгляд Зеленським закону про 

ТСК 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 

закликав Офіс Президента України негайно 

передати до парламенту будь-який документ, 

який би засвідчував розгляд главою держави 

закону про тимчасові слідчі комісії.

 

 

Клімкін: Ми дуже дістали Росію, і вона мріє, 

щоб наша зовнішня політика зникла 

Міністр закордонних справ України Павло 

Клімкін розповів про загрози, які можуть 

очікувати нашу країну найближчим часом, 

основні з них - втрата довіри до України 

міжнародних партнерів і процеси поділу та 

федералізації. 

 

 

Аваков написав лист ЦВК: Клюєв не жив в 

Україні вже п‘ять років 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 

наполягає на тому, що громадянин Андрій 

Клюєв, який втік з України п'ять років тому і 

не проживав на території держави протягом 

цього часу, не має права висувати свою 

кандидатуру на виборах.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732945-zelenskij-zaprosiv-lukasenka-na-forum-regioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732945-zelenskij-zaprosiv-lukasenka-na-forum-regioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732945-zelenskij-zaprosiv-lukasenka-na-forum-regioniv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732629-parubij-hoce-otrimati-dokument-so-pidtverdzue-rozglad-zelenskim-zakonu-pro-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732629-parubij-hoce-otrimati-dokument-so-pidtverdzue-rozglad-zelenskim-zakonu-pro-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732629-parubij-hoce-otrimati-dokument-so-pidtverdzue-rozglad-zelenskim-zakonu-pro-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2733089-klimkin-mi-duze-distali-rosiu-i-vona-mrie-sob-nasa-zovnisna-politika-znikla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2733089-klimkin-mi-duze-distali-rosiu-i-vona-mrie-sob-nasa-zovnisna-politika-znikla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2733089-klimkin-mi-duze-distali-rosiu-i-vona-mrie-sob-nasa-zovnisna-politika-znikla.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732555-avakov-napisav-list-cvk-kluev-ne-ziv-v-ukraini-vze-pat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2732555-avakov-napisav-list-cvk-kluev-ne-ziv-v-ukraini-vze-pat-rokiv.html


 

Соціологи з'ясували, які реформи українці 

вважають першочерговими 

Українці вважають першочерговим проведення 

п'яти реформ: антикорупційної; охорони 

здоров‟я; пенсійної та реформи системи 

соціального захисту; реформи органів 

правопорядку; люстрацію чиновників.

ЕКОНОМІКА 

 

Результати виборів Ради можуть вплинути 

на курс гривні - Forex Club 

Курс гривні у липні 2019 року коливатиметься 

в діапазоні 26 - 27,35 грн за долар.

 

 

Повна газова незалежність України стає 

ближчою. Але не набагато (АНАЛІТИКА) 

Україна - третя за обсягами розвіданих запасів 

газу в Європі. Та щоб скористатися цим, 

потрібні новітні технології і мільярди 

інвестицій

 

 

Україна налаштована на співпрацю з МВФ 

та реформи з новою Радою — Нацбанк 

Україна налаштована і надалі співпрацювати з 

МВФ і втілювати структурні реформи, 

закладені в програму співпраці.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732786-sociologi-viasnili-aki-reformi-ukrainci-vvazaut-persocergovimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732786-sociologi-viasnili-aki-reformi-ukrainci-vvazaut-persocergovimi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2732767-ukraina-nalastovana-na-spivpracu-z-mvf-ta-reformi-z-novou-radou-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2732767-ukraina-nalastovana-na-spivpracu-z-mvf-ta-reformi-z-novou-radou-nacbank.html


 

―Тарифна комісія‖ підвищила ціну для 

Укртрансгазу 

Нацкомісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, з 1 серпня встановила 

тариф для АТ "Укртрансгаз" на закачування 

газу до сховищ у розмірі 93,3 грн за тис. 

кубометрів (проти 64,4 грн за тис. кубометрів) 

…

 

Нефьодов розповів, на яку зарплату для 

митників розраховує 

Перший заступник міністра економічного 

розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який 

переміг у конкурсі на посаду голови Державної 

митної служби, сказав, що точно не знає, 

скільки зароблятиме на цій посаді.

 

 

Червнева спека: для врожаю відчутно, але 

все одно - рекордно 

Погода випробовує аграріїв — як не спекою, то 

шквалами, які вже зашкодили раннім зерновим 

та подекуди кукурудзі і овочам. Кажуть, це не 

критично…

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Убивство Комарова: Гендиректор 

ЮНЕСКО засуджує "брутальну атаку на 

журналіста" 

Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле 

засудила брутальну атаку на черкаського 

журналіста Вадима Комарова та закликає 

притягти до відповідальності винних у його 

вбивстві.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2732788-tarifna-komisia-pidvisila-cinu-dla-ukrtransgazu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732933-ubivstvo-komarova-gendirektor-unesko-zasudzue-brutalnu-ataku-na-zurnalista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732933-ubivstvo-komarova-gendirektor-unesko-zasudzue-brutalnu-ataku-na-zurnalista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732933-ubivstvo-komarova-gendirektor-unesko-zasudzue-brutalnu-ataku-na-zurnalista.html


 

Умови утримання Балуха хочуть зробити 

більш жорсткими - адвокат 

Українцю Володимиру Балуху, який 

продовжує голодування в російській колонії № 

4 міста Торжок (Тверська обл. РФ), хочуть 

посилити умови утримання - перевести в 

приміщення камерного типу (ПКТ).

ПРАВОПОРЯДОК 

 

ГПУ підтвердила, що Шарій останні п‘ять 

років проживав у Нідерландах 

Зареєстрований кандидатом у депутати 

Верховної Ради Анатолій Шарій отримав у 

Литві статус політичного біженця, однак 

останніми роками перебував на території 

Нідерландів.

 

Кузьміна затримають, щойно він перетне 

кордон України - Сарган 

Оголошений у розшук колишній перший 

заступник генерального прокурора України 

Ренат Кузьмін, якого зареєстровано 

кандидатом у депутати за списком політичної 

партії “Опозиційна платформа — За життя”, 

буде затриманий одразу як перетне кордон 

України.

 

 

Двоє киян відсудили у Росії по 100 тисяч за 

військову агресію 

Голосіївський суд Києва ухвалив рішення про 

відшкодування двом киянам шкоди, завданої 

російською збройною агресією в Криму та на 

Донбасі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2732700-umovi-utrimanna-baluha-hocut-zrobiti-bils-zostkimi-advokat.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732995-dvoe-kian-vidsudili-u-rosii-po-100-tisac-za-vijskovu-agresiu.html


 

Суд у справі Вишинського перенесли через 

зміну прокурорів 

Стороні обвинувачення у справі щодо 

керівника "РИА Новости Украина" Кирила 

Вишинського необхідні кілька днів для 

підготовки у зв'язку із зміною групи 

прокурорів.

 

Справа про держзраду: колишній 

перекладач Гройсмана вийшов із СІЗО 

Голосіївський суд Києва змінив запобіжний 

захід колишньому заступнику керівника 

протоколу прем‟єр-міністра України 

Станіславу Єжову, який обвинувачується в 

державній зраді: його випустили під 

цілодобовий домашній арешт.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

―Дивні‖ судові ухвали-2019: пожинаємо 

плоди ―реформування‖ галузі 

За “завідомо неправосудне” рішення суддям 

загрожує 5 років тюрми. Але довести “злий 

умисел” у діях служителів Феміди практично 

неможливо.

 

 

Імпічмент, продаж землі, ігровий бізнес та 

інші ―гордієві вузли‖ 

Чи стане у нових політичних сил політичної 

волі прийняти принципові рішення, на які 

роками і десятиліттями не вистачало 

сміливості у їхніх попередників

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2733112-sud-u-spravi-visinskogo-perenesli-cerez-zminu-prokuroriv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2732891-impicment-prodaz-zemli-igrovij-biznes-ta-insi-gordievi-vuzli.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Дизайнер з України отримав нагороду в 

Польщі за плакат про ненависть 

Український дизайнер Максим Мирнов-

Москаленко отримав нагороду на 

міжнародному театральному фестивалі Malta 

Festival Poznań 2019 у польському місті 

Познань.

 

 

Морська вода біля восьми з дев'яти пляжів 

Одеси відповідає нормам – МОЗ 

Фахівці державної установи "Одеський 

обласний лабораторний центр МОЗ України", 

що провели аналіз проб морської води вздовж 

узбережжя Одеси, оприлюднили висновки: 

вода біля восьми з дев'яти міських пляжів 

відповідає нормативним вимогам.

 

 

У Києві ―запалали‖ зірки Борзова, 

Клочкової, Медведенка і Романчука 

(ФОТО. ВІДЕО) 

У Києві на Спортивній площі відбулося 

урочисте відкриття зірок чотирьох видатних 

спортсменів України.

 

 

Онлайн-реєстрація штрафів: евакуйоване 

авто тепер знайти легше 

Відтепер знайти евакуйоване авто в Києві 

можна онлайн.
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Волонтер з Франції зачитав вірш Сосюри 

"Любіть Україну" 

Французький волонтер Алексі Одонне, який 

став учасником літнього табору GoCamp — 

найбільшої освітньої волонтерської програми 

в Східній Європі, зачитав українською мовою 

вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".

 

 

У Калуші влаштують забіг на підборах 

У місті Калуш Івано-Франківської області на 

День міста, який святкуватимуть13-14 липня, 

влаштують забіг на підборах висотою не 

менше 6 см.
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