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СВІТ 

 

США продовжать тиснути на Росію в 

питанні MH17 – Помпео 

Офіційний Вашингтон продовжить добиватися 

відповідальності від Росії через застосування 

нею бойової зброї по цивільному літаку 

Малазійських авіаліній MH17 у небі над 

українським Донбасом.

 

Міжнародна контактна група та Група Ліми 

підтримали Національну Асамблею 

Венесуели 

Учасники зустрічі знову висловили підтримку 

законно обраній Національній Асамблеї 

Венесуели та наголосили на тому, що 

рішенням для кризи може бути знайдено лише 

на основі мирного демократичного процесу 

виборів.
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Столтенберг розповів про переваги вступу 

Північної Македонії до НАТО 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 

вважає, що запрошення Північної Македонії 

стати повноправним членом Альянсу призвело 

до зростання інвестицій в країну майже в три 

рази.

 

Сенат США ухвалив законопроект на 

захист американських виборів 

Сенат США одностайно затвердив у понеділок 

проект Закону про захист американських 

виборів від загроз шляхом встановлення 

обмежень (DETER Act), який передбачає візові 

санкції проти осіб, які намагалися втрутитися в 

електоральний процес.

 

Байден з великим відривом лідирує серед 

кандидатів у президенти США 

Екс-віце-президент США Джо Байден лідирує 

з відчутним відривом від інших кандидатів у 

президенти від Демократичної партії, 

обійшовши ближчого суперника-однопартійця, 

Берні Сандерса, понад удвічі.

 

У ПАРЄ наголошують на необхідності 

кращого захисту дітей мігрантів 

У Парламентській асамблеї Ради Європи 

висловлюють занепокоєння у зв'язку з 

неналежним захистом прав дітей мігрантів.

УКРАЇНА І СВІТ 
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Джапарова порахувала, скільки 

домовленостей з Україною порушила РФ 

Російська федерація, окупувавши Крим та 

створивши конфлікт на Донбасі, порушила 407 

двосторонніх та понад 80 багатосторонніх 

домовленостей з Україною.

 

Україні потрібен закон, який би чітко 

регулював відносини з Росією - Вакарчук 

Лідер політичної партії "Голос" Святослав 

Вакарчук  вважає, що Україна має схвалити 

закон, що чітко регулював характер відносин з 

Російською Федерацією.

 

Суд окупантів визнав "законним" 

порушення справи проти фігурантів "Хізб 

ут-Тахрір" 

Підконтрольний Кремлю Київський районний 

суд Сімферополя визнав законним порушення 

кримінальної справи стосовно фігурантів 

красногвардійського справи «Хізб ут-Тахрір» 

Арсена Абхаірова, Рустема Емірусеінова 

Ескендера Абдулганієва.

 

Лутковська замінить Геращенко на 

переговорах у Мінську 

Екс-уповноважена Верховної Ради з прав 

людини Валерія Лутковська відповідатиме за 

гуманітарні питання у Тристоронній 

контактній групі у Мінську.
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Трамп і Зеленський можуть зустрітися після 

саміту «Групи двадцяти» 

Президент України Володимир Зеленський 

зустрінеться з президентом США Дональдом 

Трампом найімовірніше після саміту G20 (28-

29 червня 2019 року).

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Три події тижня. Старосвітські оглядини, 

американські піруети та рецидив з 

Румунією 

У Києві побувала група міністрів закордонних 

справ країн ЄС.

 

Як діяти Україні, коли «нерозкаяну» Росію 

таки повернуть у ПАРЄ 

РФ на крок наблизилася до повернення 

повноважень у Парламентській асамблеї. 

Дипломати пояснюють, що робити за 

найгірших для нас обставин

 

Румунська загроза «від Матіоса» виявилася 

дещо перебільшеною 

Чому не варто, хоч і з найкращих 

«патріотичних міркувань», накручувати 

відвідуваність підозрілим роликам з YouTube

СУСПІЛЬСТВО 
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4 червня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 5 років тому, місто Лиман було 

звільнено від російської окупації.

 

Окупанти тринадцять разів обстріляли 

позиції ЗСУ, шість разів - із забороненої 

зброї 

3 червня збройні формування Російської 

Федерації 13 разів порушили режим 

припинення вогню. Втрат серед 

військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

 

Зеленський - про вбивство п'ятирічного 

хлопчика: Жодної спроби зам'яти справу 

Винні у загибелі п'ятирічного хлопчика у 

Переяславі-Хмельницькому мають бути 

покарані по справедливості, без жодного 

пом'якшення.

 

Глава поліції Київщини пішов у відставку, 

начальників на місцях відсторонили — 

Князєв 

Начальник Головного управління Національної 

поліції в Київській області Дмитро Ценов 

подав у відставку у зв'язку із загибеллю 5-

річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, 

у пораненні якого підозрюють правоохоронців.
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Росія та Асад використовують заборонену 

зброю проти мирних жителів у Сирії – HRW 

Міжнародна правозахисна організація Human 

Rights Watch звинуватила сирійсько-

російський «військовий альянс» у 

використанні «коктейлю із забороненої та 

змішаної зброї» для атак на мирних жителів в 

північно-західній частині Сирії.

 

У столиці Судану силовики знову стріляли 

по протестувальниках: 30 загиблих 

У столиці Судану Хартумі військова поліція 

відкрила вогонь по учасниках протесту, які вже 

багато тижнів блокували будівлю 

командування армії.

 

Уряд Чехії подвоїв квоту на 

працевлаштування українців 

Уряд Чехії подвоїв річну квоту на прийом 

українських працівників.

 

Турпотік з України до Туреччини зріс на 

майже 14% 

За чотири місяці 2019 року туристичний потік 

з України до Туреччини зріс на 13,8%, як 

порівняти з аналогічним періодом 2018-го.
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4 червня: народний календар і астровісник 

Нині мученика Василіска; хто їстиме червневе 

сіно, чого не варто просити і обираємо вектор
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