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ТОП 

 

ЦВК проведе повторне жеребкування партій 

— рішення суду 

Шостий апеляційний адміністративний суд 

зобов'язав Центральну виборчу комісію 

провести пережеребкування партій.

  

 

Тристоронні газові переговори відбудуться у 

вересні — Шефчович 

Переговори України, Росії та Євросоюзу щодо 

нової угоди про транзит російського газу 

відбудуться у вересні.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2733882-cvk-provede-povtorne-zerebkuvanna-partij-risenna-sudu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2733573-tristoronni-gazovi-peregovori-vidbudutsa-u-veresni-sefcovic.html
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ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва та 

Шарія 

Центральна виборча комісія скасувала 

реєстрацію ексглави Адміністрації президента 

Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія 

Шарія кандидатами у народні депутати 

України під час позачергових парламентських 

виборів 21 липня.

 

 

ГПУ направила запит Зеленському через 

відмову його прессекретаря свідчити на 

допиті 

нпрокуратура направила в Офіс президента 

Володимира Зеленського запит через відмову 

його прессекретаря Юлії Мендель свідчити на 

допиті.

 

 

Коломойський каже, що лише телефоном 

―морально підтримує‖ Зеленського 

Бізнесмен Ігор Коломойський стверджує, що 

не зустрічався з Президентом Володимиром 

Зеленським після його інавгурації, але інколи 

спілкується з ним телефоном.

 

 

Супрун заступилась за матюки: Влучно 

застосована лайка корисна для здоров'я 

Наукові дослідження виявили: влучно 

застосована лайка, що описує ставлення до 

ситуації, корисна для здоров’я, позаяк тривале 

пригнічення емоцій пов’язане з високим 

ризиком захворіти на рак або гіпертензію.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2733197-cvk-skasuvala-reestraciu-klueva-ta-saria.html
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ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

 

До Ради проходять п’ять партій - 

опитування "Рейтинг" 

На позачергових виборах до Верховної Ради 

п'ятивідсотковий бар'єр долають п'ять партій: 

"Слуга народу", "Опозиційна платформа – За 

життя", "Європейська Солідарність", "Голос" 

та "Батьківщина".

 

"Слуга народу" анонсує платформу для 

діалогу влади та окупованих територій 

Громадян, які мешкають на окупованих 

територій Донбасу потрібно повернути 

"ментально", а вже потім зайнятися 

економічним розвитком територій.

 

 

ЦВК скасувала реєстрацію восьми 

кандидатів-мажоритарників 

ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів у 

народні депутати в одномандатних виборчих 

округах на позачергових парламентських 

виборах відповідно до їхніх заяв про відмову 

від балотування.

 

 

ОПОРА побачила підкуп виборців у 

безкоштовній лотереї в Коломиї 

На Прикарпатті ОПОРА вбачає непрямий 

підкуп виборців у безкоштовній лотереї, яку 

провели у Коломиї за участю кандидата у 

депутати Андрія Іванчука та тренера 

національної збірної України Андрія 

Шевченка. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2733658-do-radi-prohodat-pat-partij-opituvanna-rejting.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2733420-opora-pobacila-pidkup-viborciv-u-bezkostovnij-loterei-v-kolomii.html
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У Харкові залили зеленкою агітацію 

"Опоблоку" 

Агітаційний білборд "Опоблока" з 

фотозображенням мера Харкова Геннадія 

Кернеса та депутатів Євгенія Мураєва і 

Олександра Вілкула залили зеленкою. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна готує контракт із Канадою на 

поставки бронетехніки 

Україна працює над укладенням із Канадою 

контракту на постачання броньованої техніки.

  

 

Швейцарія може конфіскувати заморожені 

мільйони Іванющенка — ЗМІ 

Швейцарія може конфіскувати 72 мільйони 

франків колишнього соратника Віктора 

Януковича, ексдепутата від "Партії регіонів" 

Юрія Іванющенка, які заблоковані на 

банківських рахунках його дружини в цій 

країні.

 

Путін чекає від Зеленського прямих 

переговорів з представниками "Л/ДНР" 

Президент РФ Володимир Путін хоче, щоб 

Президент України Володимир Зеленський 

почав прямі перемовини з представниками 

російської окупаційної влади на Донбасі.
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Туск назвав солідарність з Україною одним 

із проявів європейської єдності 

Європейська єдність є важливою для усього 

континенту, і одним із проявів такої єдності є 

солідарність з Україною.

 

 

Генсек ОБСЄ обіцяє прокидатися та 

засинати з думкою про Україну – поспред 

Цимбалюк 

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер 

обіцяє щодня прокидатися та лягати спати з 

думкою про ситуацію в Україні.

 

 

Права журналістів у Криму і на Донбасі: 

Україна закликає Дезіра активніше 

реагувати на дії РФ 

Україна закликає представника ОБСЄ з питань 

свободи ЗМІ Арлема Дезіра приділяти 

постійну увагу ситуації на окупованих 

територіях Криму та Донбасу та 

використовувати свій мандат для реагування 

на кричущі порушення і репресії з боку РФ.

 

 

Діаспора допоможе Україні із подвійним 

громадянством 

Українська діаспора готова допомогти Україні 

розробити найкращу модель запровадження 

подвійного громадянства.
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Польща розшукує "потерпілих і свідків 

геноциду" з боку ОУН-УПА 

Інститут національної пам’яті Польщі оголосив 

про пошуки "потерпілих осіб і свідків 

геноциду", нібито скоєного в період 1939-1945 

років членами ОУН-УПА.

 

БЕЗПЕКА 

 

Данилюк сказав, хто реформуватиме 

Укроборонпром 

Реформуванням ДК "Укроборонпром" 

займеться спеціальний Координаційний центр 

з впровадження реформ оборонно-

промислового комплексу, який буде створено 

як робочий орган Ради національної безпеки і 

оборони України.

 

 

ОБСЄ заявляє, що у районі Станиці немає 

зброї по обидва боки лінії зіткнення 

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ 

стверджує, що у районі Станиці Луганської 

після розведення сил більше немає озброєння 

по обидва боки лінії зіткнення.

УКРАЇНА 

 

Наступна Рада може змінити рішення про 

участь української делегації в ПАРЄ — 

Мін’юст 

Новообраний парламент, який формуватиме 

склад української делегації для участі в 

Парламентській асамблеї Ради Європи, 

визначить, яким чином делегація братиме 

участь у роботі Асамблеї.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2733938-polsa-rozsukue-poterpilih-i-svidkiv-genocidu-z-boku-ounupa.html
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Москаль про нецензурну лайку: штрафи не 

допоможуть 

Покарання за нецензурну лайку вже 

передбачено в Адмінкодексі України, 

законодавча ініціатива нардепа від БПП Ольги 

Богомолець не нова.

 

 

Зупинка реформ відкине Україну назад і 

заморозить розвиток – Гройсман 

Зупинка перетворень, які відбуваються в 

Україні, матиме катастрофічні наслідки, 

відкине державу на роки назад і заморозить 

наш спільний розвиток.

 

 

На Майдані попрощалися з волонтеркою 

Шеремет 

На Майдані Незалежності попрощалися з 

відомою волонтеркою Мариною Шеремет, яка 

1 липня загинула в ДТП у Чернігівській 

області.

 

 

Нацрада продовжила "АрміїFM" ліцензію 

на мовлення у Лисичанську та Авдіївці 

Національна рада з питань телебачення та 

радіомовлення проголосувала за продовження 

ліцензії мовлення радіо "АрміяFM" у містах 

Авдіївка та Лисичанськ на Донбасі.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2733532-nacrada-prodovzila-armiifm-licenziu-na-movlenna-u-lisicansku-ta-avdiivci.html


 

Під Офісом Президента активісти 

окреслили "червоні лінії" для Зеленського 

Під Офісом Президента громадські активісти 

озвучили главі держави Володимиру 

Зеленському "червоні лінії" і закликали владу 

не переступати їх.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна цьогоріч експортувала до Китаю 

агропродукції на майже $800 мільйонів 

Експорт агропродукції з України до Китаю за 

січень-травень 2019 року сягнув 795 млн дол. 

США.

 

 

За пів року Україна запозичила понад 240 

мільярдів - Мінфін 

За І півріччя 2019 року державні запозичення 

становили близько 241,7 млрд грн: внутрішні 

— 185,6 млрд грн; зовнішні — 56,1 млрд грн.

 

 

Іноземці зберігають в українських ПСГ 

близько 840 мільйонів кубів газу 

АТ "Укртрансгаз" зберігає у підземних 

сховищах газу 13,6 млрд кубометрів 

природного газу, з яких 840 млн кубометрів 

належать іноземним компаніям і перебувають 

на "митному складі". 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2733896-inozemci-zberigaut-v-ukrainskih-psg-blizko-840-miljoniv-kubiv-gazu.html


 

Доходи держбюджету зросли на 12,9% 

За січень-червень 2019 року доходи 

Державного бюджету зросли на 12,9% до 506,8 

млрд грн.

 

 

Від зниження цін на бензин і дизель водії 

можуть заощадити мільярд — Мендель 

Ціни на дизель і бензин на деяких українських 

автозаправках протягом останніх днів упали 

від 20 копійок до гривні на літрі, за місяць 

водії зможуть разом заощадити мільярд 

гривень.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова анонсувала чергове переміщення 

засуджених з окупованого Донбасу 

Уповноважений ВР України з прав людини 

Людмила Денісова провела зустріч з 

координатором ОБСЄ у робочій групі ТКГ 

Тоні Фрішем.

 

Дії РФ підтвердили юрисдикцію трибуналу 

в справі українських моряків - Полозов 

Російська Федерація своєю участю в роботі 

Міжнародного трибуналу ООН з морського 

права фактично підтвердила юрисдикцію цього 

органу у справі українських 

військовополонених моряків.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2733546-dohodi-derzbudzetu-zrosli-na-129.html
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Дезір: Докладу усіх зусиль для звільнення 

Сущенка 

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ 

Арлем Дезір пообіцяв докласти усіх зусиль для 

вирішення ситуації з незаконно ув’язненим в 

Росії українським журналістом Романом 

Сущенком.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

КСУ переніс розгляд законів про люстрацію 

і декомунізацію 

Конституційний суд України відклав розгляд 

закону "Про очищення влади" на наступне 

засідання.

 

 

Шуфрич ―забув‖ задекларувати понад 14 

мільйонів — НАЗК 

Народний депутат від ―Опозиційного блоку‖ 

Нестор Шуфрич вказав недостовірні дані у 

своїй декларації за 2015 рік на суму майже 14,3 

млн гривень.

 

 

Суд скасував 4 мільйони штрафу для 

«Інтера» за концерт «Перемога. Одна на 

всіх» 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

задовольнив повністю позов телеканалу 

«Інтер» проти Національної ради з питань 

телебачення і радіомовлення та скасував 

призначений Нацрадою штраф у розмірі 4 млн 

46 тис.грн..

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2733915-dokladu-usih-zusil-dla-zvilnenna-susenka-dezir.html
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Військова прокуратура розглядає три версії 

падіння літака на Харківщині 

Військова прокуратура Харківського гарнізону 

розпочала розслідування за фактом падіння 

навчального реактивного літака 2 липня в 

Дворічанському районі Харківської області.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Ще не ―реванш‖, але громадянам потрібна 

пильність 

Нечувана ситуація з Клюєвим-Шарієм, ―дивні‖ 

рішення судів та ЦВК змушують замислитися 

над тим, що з тим усім робити, як не допустити 

реваншу?

 

 

Українська міграція до Польщі з 2014 року 

зросла у п’ять разів - Світлана Криса, 

керівник консульського відділу посольства 

України в Польщі (ІНТЕРВ'Ю) 

Виїзні консульські обслуговування консули з 

Варшави здійснюють у Познані та Зеленій Гурі 

на щомісячній основі. Щоразу ми приймаємо 

там більш як 100 осіб за день консульського 

обслуговування. Для людей це досить зручно.

СУСПІЛЬСТВО 

 

На Донеччині відкрили музей поліції 

(ФОТО) 

У Маріуполі на Донеччині відкрили музей 

поліції, який налічує 3,5 тисячі експонатів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2733815-vijskova-prokuratura-rozgladae-tri-versii-padinna-litaka-na-harkivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2733815-vijskova-prokuratura-rozgladae-tri-versii-padinna-litaka-na-harkivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2733815-vijskova-prokuratura-rozgladae-tri-versii-padinna-litaka-na-harkivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2733881-se-ne-revans-ale-gromadanam-potribna-pilnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2733881-se-ne-revans-ale-gromadanam-potribna-pilnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2733881-se-ne-revans-ale-gromadanam-potribna-pilnist.html
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У Маріуполі облаштують місце для 

побачень з морем 

У Маріуполі на Донеччині розпочали 

встановлення нового туристичного об'єкту – 

спеціальної локації для побачень з морем.

 

 

Середня зарплата в Укрзалізниці - 11 тисяч 

Заробітна плата працівників АТ 

«Укрзалізниця» за І квартал 2019 року вища за 

середньомісячну майже по всій Україні і 

становить в середньому трохи більше 11 тисяч 

гривень.

 

 

 

Шрифт українського дизайнера відзначили 

на Morisawa Type Design Competition 2019 

Українського дизайнера Дмитра Растворцева 

відзначили на міжнародному шрифтовому 

конкурсі Morisawa Type Design Competition 

2019, який проходить у Японії.

 

 

Львів першим у світі порахував вуличних 

котів 

У Львові підрахували вуличних котів - 

з'ясувалося, що в місті проживає 5992 такі 

тварини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2733819-u-mariupoli-oblastuut-misce-dla-pobacen-iz-morem.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2733873-lviv-persim-u-sviti-porahuvav-vulicnih-kotiv.html


 

Wizz Air відновила польоти з Києва до 

Любліна 

Авіакомпанія Wizz Air  з 30 червня 2019 року 

відновила рейси з Києва до польського міста 

Люблін.

 

 

На Житомирщині покажуть "Магію 

Купальської ночі" 

У селі Немиринці Ружинського району 

Житомирщини 6-7 липня пройде фольклорно-

етнографічний фестиваль "Купальські роси".
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