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ПРОТЕСТИ В ТБІЛІСІ 

 

У Грузії учасники акції протесту увірвалися 

до парламенту 

Учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в 

будівлю парламенту Грузії. Поліція, оснащена 

кийками і щитами, намагається зупинити їх.

 

Поліція газом і гумовими кулями розігнала 

мітинг під парламентом Грузії 

Грузинська поліція застосувала сльозогінний 

газ перед будівлею парламенту з метою 

розігнати мітинг проти візиту делегації РФ на 

чолі з комуністом Сергієм Гавриловим.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725170-u-gruzii-ucasniki-akcii-protestu-uvirvalisa-do-parlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725170-u-gruzii-ucasniki-akcii-protestu-uvirvalisa-do-parlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725201-policia-gazom-i-gumovimi-kulami-rozignala-miting-pid-parlamentom-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725201-policia-gazom-i-gumovimi-kulami-rozignala-miting-pid-parlamentom-gruzii.html


 

Під час протестів у Тбілісі журналістка 

втратила око (ВІДЕО) 

Після застосування поліцією в Тбілісі 

спецзасобів для розгону протестувальників 

серед постраждалих виявилися не тільки 

учасники протесту, але й журналісти, які 

висвітлювали подію.

 

СВІТ 

 

Європейська Рада стурбована ситуацією на 

Донбасі, в Азові та з МН-17 

У резолюції, що була прийнята 20 червня у 

Брюсселі за підсумками засідання 

Європейської Ради на вищому рівні, лідери 

країн ЄС визначили головні проблеми – 

агресію Росії на Сході України, провокації РФ 

в Азовському морі та розслідування 

катастрофи МН-17.

 

Європейська Рада ухвалила друге за день 

рішення щодо продовження санкцій проти 

РФ 

Європейська Рада, окрім «річного» пакету 

Кримських санкцій проти Росії, про що вже 

повідомляв Укрінформ, продовжила на 6 

місяців секторальні санкції ЄС проти Росії у 

зв’язку із невиконанням мінських 

домовленостей.

 

У Латвії офіційно заборонили нацистську і 

радянську форму 

У четвер, 20 червня, Сейм Латвії прийняв 

рішення про заборону носити на публічних 

заходах нацистську та радянську форму.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725255-pid-cas-protestiv-u-tbilisi-zurnalistka-vtratila-oko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725255-pid-cas-protestiv-u-tbilisi-zurnalistka-vtratila-oko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725208-evropejska-rada-sturbovana-situacieu-na-donbasi-v-azovi-ta-z-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725208-evropejska-rada-sturbovana-situacieu-na-donbasi-v-azovi-ta-z-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725186-evropejska-rada-uhvalila-druge-za-den-risenna-sodo-prodovzenna-sankcij-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725186-evropejska-rada-uhvalila-druge-za-den-risenna-sodo-prodovzenna-sankcij-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725186-evropejska-rada-uhvalila-druge-za-den-risenna-sodo-prodovzenna-sankcij-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725186-evropejska-rada-uhvalila-druge-za-den-risenna-sodo-prodovzenna-sankcij-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725134-u-latvii-oficijno-zaboronili-nacistsku-i-radansku-formu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725134-u-latvii-oficijno-zaboronili-nacistsku-i-radansku-formu.html


 

Комісія щодо іранської ядерної «справи» 

зустрінеться у Відні наприкінці червня 

Спільна міжнародна комісія з виконання так 

званого Спільного всеосяжного плану дій, який 

передбачає контроль за ядерною програмою 

Ірану, зустрінеться у Відні 28 червня.

 

Сенат США заборонив адміністрації Трампа 

продавати зброю Саудівській Аравії 

Верхня палата Конгресу США в четвер 

проголосувала за блокування угоди президента 

Трампа щодо продажу зброї Саудівській 

Аравії, створивши таким чином умови для 

нового протистояння між Капітолієм і Білим 

домом.

 

Претендентів на посаду прем’єра Британії 

залишилось двоє 

На крісло прем’єр-міністра Великої Британії 

залишилося лише двоє претендентів – 

ексміністри закордонних справ Борис Джонсон 

та Джеремі Гант.

 

Канада ратифікувала протокол про 

членство Північної Македонії в НАТО 

У четвер, 20 червня, Канада ратифікувала 

протокол про вступ Північної Македонії до 

НАТО, ставши 18-ю країною, яка вже це 

зробила.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725198-komisia-sodo-iranskoi-adernoi-spravi-zustrinetsa-u-vidni-naprikinci-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725198-komisia-sodo-iranskoi-adernoi-spravi-zustrinetsa-u-vidni-naprikinci-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725232-senat-ssa-zaboroniv-administracii-trampa-prodavati-zbrou-saudivskij-aravii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725232-senat-ssa-zaboroniv-administracii-trampa-prodavati-zbrou-saudivskij-aravii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725212-pretendentiv-na-posadu-premera-britanii-zalisilos-lise-dvoe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725212-pretendentiv-na-posadu-premera-britanii-zalisilos-lise-dvoe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725224-kanada-ratifikuvala-protokol-pro-clenstvo-pivnicnoi-makedonii-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725224-kanada-ratifikuvala-protokol-pro-clenstvo-pivnicnoi-makedonii-v-nato.html


 

Євросоюз виділив майже €50 млн для 

гуманітарної допомоги Південному Судану 

Єврокомісія оголосила про виділення 

Південному Судану гуманітарної допомоги на 

суму у 48,5 млн євро на додаток до 1 мільйона, 

який був спрямований на початку тижня для 

запобігання поширенню епідемії лихоманки 

«Ебола» у цій країні.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Палата представників США затвердила 

законопроекти із $700 млн для України 

Нижня палата американського Конгресу 

затвердила проекти законів щодо виділення 

бюджету американським урядовим структурам, 

які передбачають загалом до $700 млн 

допомоги для України в наступному 

фінансовому році.

 

Євросоюз та Україна в ОБСЄ: Росія має 

виконати рішення ЄСПЛ щодо Бекірова 

Російська окупаційна влада має виконати 

рішення Європейського суду з прав людини 

(ЄСПЛ) від 11 червня та надати належну 

медичну допомогу незаконно затриманому 

кримськотатарському активісту, інваліду 

першої групи Едему Бекірову.

 

СБУ викрила механізм "вимивання" 

мільйонів до окупованого Криму 

Служба безпеки України викрила 

протиправний механізм із фінансування 

насильницької зміни та повалення 

конституційного ладу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725248-evrosouz-vidiliv-majze-50-mln-dla-gumanitarnoi-dopomogi-pivdennomu-sudanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725248-evrosouz-vidiliv-majze-50-mln-dla-gumanitarnoi-dopomogi-pivdennomu-sudanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725218-palata-predstavnikiv-ssa-zatverdila-zakonoproekti-iz-700-mln-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2725218-palata-predstavnikiv-ssa-zatverdila-zakonoproekti-iz-700-mln-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725189-evrosouz-ta-ukraina-v-obse-rosia-mae-vikonati-risenna-espl-sodo-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725189-evrosouz-ta-ukraina-v-obse-rosia-mae-vikonati-risenna-espl-sodo-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725161-sbu-vikrila-mehanizm-vimivanna-miljoniv-do-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725161-sbu-vikrila-mehanizm-vimivanna-miljoniv-do-okupovanogo-krimu.html


 

Україна та США засудили в ОБСЄ 

судилище у справі "Хізб ут-Тахрір" 

Делегації України та США в ОБСЄ засудили 

рішення російського суду щодо 12-17 років 

тюремного ув’язнення для п’ятьох кримських 

татар за нібито приналежність до організації 

"Хізб-ут-Тахрір", яка є легальною в Україні.

 

МЕРТ та IFC групи Світового Банку 

підписали меморандум щодо взаємодії 

Перший віцепрем‘єр-міністр – міністр 

економічного розвитку і торгівлі України 

Степан Кубів підписав Меморандум про 

взаємодію між Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України та Міжнародною 

фінансовою корпорацією (IFC) групи 

Світового Банку.

 

Спостережну місію Канади в Україні знову 

очолить ексглава МЗС країни 

Канадські коротко- та довготермінові місії 

спостереження за парламентськими виборами 

в Україні очолить колишній міністр 

закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі.

 

Держдеп: Уряд та Конгрес США зацікавлені 

поглиблювати відносини з Україною 

В Уряді та у Конгресі США існує здорова 

зацікавленість у розвитку відносин з Україною, 

і не лише у політичному вимірі, але й з точки 

зору партнерства в таких сферах як безпека й 

оборона.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725196-ukraina-ta-ssa-zasudili-v-obse-sudilise-u-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2725196-ukraina-ta-ssa-zasudili-v-obse-sudilise-u-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2725230-mert-ta-ifc-grupi-svitovogo-banku-pidpisali-memorandum-sodo-vzaemodii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2725230-mert-ta-ifc-grupi-svitovogo-banku-pidpisali-memorandum-sodo-vzaemodii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725220-spostereznu-misiu-kanadi-v-ukraini-znovu-ocolit-eksglava-mzs-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725220-spostereznu-misiu-kanadi-v-ukraini-znovu-ocolit-eksglava-mzs-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725250-derzdep-urad-ta-kongres-ssa-zacikavleni-poglibluvati-vidnosini-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2725250-derzdep-urad-ta-kongres-ssa-zacikavleni-poglibluvati-vidnosini-z-ukrainou.html


ТОЧКА ЗОРУ 

 

Катастрофа МН17: Четверо підозрюваних 

названі, коли чекати інших? 

Незавершений список причетних до злочину і 

нескінченні російські фейки

 

Європейські ігри: піар, Лукашенко і трохи 

спорту 

Великі спортивні змагання в Мінську – чудова 

нагода підготуватись до Токіо-2020.

 

Чого чекати до кінця року від українського 

кіно 

Восени на великі екрани вийде 12 українських 

фільмів, найпомітніші — про сильних 

чоловіків: “Заборонений”, “Захар Беркут” та 

“Гарет Джонс”

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Федора Стратилата, день літнього 

сонцестояння; де вдарить грім, а хто 

перехреститься, та як вестиметься Сонцю в 

Раку

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724697-katastrofa-mn17-cetvero-vinnih-nazvani-koli-cekati-insih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724697-katastrofa-mn17-cetvero-vinnih-nazvani-koli-cekati-insih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2724890-evropejski-igri-piar-lukasenko-i-trohi-sportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2724890-evropejski-igri-piar-lukasenko-i-trohi-sportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724919-cogo-cekati-do-kinca-roku-vid-ukrainskogo-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724919-cogo-cekati-do-kinca-roku-vid-ukrainskogo-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724649-21-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724649-21-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

В роботі Facebook вночі стався збій 

Користувачі не отримували повідомлення в 

Facebook Messenger, а також поскаржилися на 

проблеми з з'єднанням.

 

Європейські ігри-2019 стартують у Мінську 

У столиці Білорусі Мінську у п'ятницю, 21 

червня, розпочинаються ІІ Європейські ігри.

 

21 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Міжнародний день йоги. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2725253-v-roboti-facebook-vnoci-stavsa-zbij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2725253-v-roboti-facebook-vnoci-stavsa-zbij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2725202-evropejski-igri2019-startuut-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2725202-evropejski-igri2019-startuut-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724654-21-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724654-21-cervna-pamatni-dati.html
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