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Команда Зеленського назвала 20 здобутків 

нового Президента 

Підсумки першого місяця президентства 
Володимира Зеленського його команда 
презентувала у 20 пунктах. 

 

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів 

партії Саакашвілі 

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у 
народні депутати, включених до виборчого 
списку партії "Рух нових сил” Міхеїла 
Саакашвілі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2726644-komanda-zelenskogo-nazvala-20-zdobutkiv-novogo-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2726644-komanda-zelenskogo-nazvala-20-zdobutkiv-novogo-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2726644-komanda-zelenskogo-nazvala-20-zdobutkiv-novogo-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2726635-cvk-vidmovila-v-reestracii-kandidativ-partii-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2726635-cvk-vidmovila-v-reestracii-kandidativ-partii-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2726635-cvk-vidmovila-v-reestracii-kandidativ-partii-saakasvili.html


 

ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації 

кандидатом у народні депутати 

Колишньому депутату від Партії регіонів та 
ексголові АП Януковича Андрію Клюєву 
Центральна виборча комісія відмовила в 
реєстрації кандидатом у народні депутати 
України. 

 

ЦВК зареєструвала ще 212 кандидатів-

мажоритарників 

ЦВК зареєструвала 212 кандидатів у 
народні депутати в одномандатних 
виборчих округах та 430 кандидатів у 
народні депутати, включених до списків 
політичних партій, у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі. 

СВІТ 

 

Ердоган привітав опозиціонера з перемогою 

на виборах мера Стамбула 

Президент Туреччини Реджеп Таїп 
Ердоган привітав Екрема Імамоглу, який 
переміг на виборах мера найбільшого 
міста країни. 

 

У РФ проходять акції проти фабрикації 

кримінальних справ і політрепресій 

У Москві та інших містах Росії проходять 
акції проти фабрикації кримінальних справ 
та політичних репресій. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2726584-cvk-vidmovila-kluevu-v-reestracii-kandidatom-u-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2726584-cvk-vidmovila-kluevu-v-reestracii-kandidatom-u-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2726584-cvk-vidmovila-kluevu-v-reestracii-kandidatom-u-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2726599-cvk-zareestruvala-se-212-kandidativmazoritarnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2726599-cvk-zareestruvala-se-212-kandidativmazoritarnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2726599-cvk-zareestruvala-se-212-kandidativmazoritarnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726692-erdogan-privitav-opozicionera-z-peremogou-na-viborah-mera-stambula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726692-erdogan-privitav-opozicionera-z-peremogou-na-viborah-mera-stambula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726692-erdogan-privitav-opozicionera-z-peremogou-na-viborah-mera-stambula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726580-u-rf-prohodat-akcii-proti-fabrikacii-kriminalnih-sprav-i-politrepresij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726580-u-rf-prohodat-akcii-proti-fabrikacii-kriminalnih-sprav-i-politrepresij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726580-u-rf-prohodat-akcii-proti-fabrikacii-kriminalnih-sprav-i-politrepresij.html


 

Під парламентом Грузії знову вимагають 

відставки голови МВС та позачергових 

виборів 

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії на 
проспекті Руставелі поновилися протестні 
акції. 

 

 

Білий дім підтвердив, що Трамп надіслав 

листа Кім Чен Ину 

Президент США Дональд Трамп дійсно 
надіслав особистого листа лідеру Північної 
Кореї Кім Чен Ину, про що раніше 
повідомив офіційний Пхеньян. 

 

У Німеччині підрахували екстремістів 

Кількість правих екстремістів у Німеччині 
продовжує зростати - зараз її оцінюють у 
24 тисячі осіб. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Сьогодні відкривається сесія ПАРЄ, яка 

може повернути делегацію Росії 

Головним питанням порядку денного 
літньої сесії у Страсбурзі може стати 
скасування або значне обмеження 
санкційного механізму ПАРЄ, що призведе 
до повернення російської делегації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726625-pid-parlamentom-gruzii-znovu-vimagaut-vidstavki-golovi-mvs-ta-pozacergovih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726625-pid-parlamentom-gruzii-znovu-vimagaut-vidstavki-golovi-mvs-ta-pozacergovih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726625-pid-parlamentom-gruzii-znovu-vimagaut-vidstavki-golovi-mvs-ta-pozacergovih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726625-pid-parlamentom-gruzii-znovu-vimagaut-vidstavki-golovi-mvs-ta-pozacergovih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726598-bilij-dim-pidtverdiv-so-tramp-nadislav-lista-kim-cen-inu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726598-bilij-dim-pidtverdiv-so-tramp-nadislav-lista-kim-cen-inu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726598-bilij-dim-pidtverdiv-so-tramp-nadislav-lista-kim-cen-inu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726683-u-nimeccini-pidrahuvali-ekstremistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726683-u-nimeccini-pidrahuvali-ekstremistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2726660-sogodni-u-strasburzi-vidkrivaetsa-sesia-pare-aka-moze-povernuti-delegaciu-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2726660-sogodni-u-strasburzi-vidkrivaetsa-sesia-pare-aka-moze-povernuti-delegaciu-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2726660-sogodni-u-strasburzi-vidkrivaetsa-sesia-pare-aka-moze-povernuti-delegaciu-rosii.html


 

У РФ назвали умову для транзиту газу через 

Україну 

Росія готова зберегти транзит газу через 
Україну після 2019 року за умови 
вирішення наявних судових спорів, 
запевняють у Москві. 

 

Українська хода в польському Перемишлі 

відбулася без інцидентів 

У Перемишлі, що на південному сході 
Польщі, пройшла традиційна релігійна 
хода українців у пам’ять про вояків УНР, 
похованих у Пікуличах на околиці міста. 

 

У Відні влаштували музичну вечерю для 

друзів посла України 

У віденському готелі "Бристоль" 21-22 
червня пройшли українські кулінарно-
музичні вечори. 

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Грузинський «нежданчик» як продовження 

«прямої лінії» Путіна 

Як сприймаються тбіліські події в Росії і що 
вони означають для України 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2726686-u-rf-nazvali-umovu-zberezenna-tranzitu-gazu-cerez-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2726686-u-rf-nazvali-umovu-zberezenna-tranzitu-gazu-cerez-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2726686-u-rf-nazvali-umovu-zberezenna-tranzitu-gazu-cerez-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2726677-ukrainska-hoda-v-polskomu-peremisli-vidbulasa-bez-incidentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2726677-ukrainska-hoda-v-polskomu-peremisli-vidbulasa-bez-incidentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2726677-ukrainska-hoda-v-polskomu-peremisli-vidbulasa-bez-incidentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2726662-u-vidni-vlastuvali-muzicnu-veceru-dla-druziv-posla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2726662-u-vidni-vlastuvali-muzicnu-veceru-dla-druziv-posla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2726662-u-vidni-vlastuvali-muzicnu-veceru-dla-druziv-posla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2726135-gruzinskij-nezdancik-ak-prodovzenna-pramoi-linii-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2726135-gruzinskij-nezdancik-ak-prodovzenna-pramoi-linii-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2726135-gruzinskij-nezdancik-ak-prodovzenna-pramoi-linii-putina.html


 

Утиски ЛГБТ призводять до послаблення 

громадського здоров’я - Супрун 

У поліклініках і лікарнях, а також у побуті 
представники ЛГБТ-спільноти стикаються з 
дискримінацією, але невизнання їхніх прав 
послаблює рівень громадського здоров’я в 
Україні. 

 

В Азії посилять боротьбу із забрудненням 

морів пластиком 

Лідери Асоціації держав Південно-Східної Азії 

(АСЕАН) ухвалили Бангкокську декларацію 

про боротьбу з морським сміттям. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

24 червня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 85 років тому, Київ знову став 
столицею України 

 

Окупанти 34 рази обстріляли позиції ЗСУ, 

троє поранених 

23 червня збройні формування РФ 34 рази 
порушили режим припинення вогню. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2726693-cimalo-zvicnih-prav-e-nedostupnimi-dla-predstavnikiv-lgbt-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2726693-cimalo-zvicnih-prav-e-nedostupnimi-dla-predstavnikiv-lgbt-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2726693-cimalo-zvicnih-prav-e-nedostupnimi-dla-predstavnikiv-lgbt-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726655-v-azii-posilat-borotbu-iz-zabrudnennam-moriv-plastikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726655-v-azii-posilat-borotbu-iz-zabrudnennam-moriv-plastikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2726655-v-azii-posilat-borotbu-iz-zabrudnennam-moriv-plastikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2725485-24-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2725485-24-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2726696-okupanti-34-razi-obstrilali-pozicii-zsu-troe-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2726696-okupanti-34-razi-obstrilali-pozicii-zsu-troe-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2726696-okupanti-34-razi-obstrilali-pozicii-zsu-troe-poranenih.html


 

Після 12-денної коми помер соратник 

Гриценка, якого побив поліцейський 

У вінницькій лікарні 23 червня помер, не 
вийшовши з 12-денної коми, Олександр 
Комарніцький, якого побив під час 
конфлікту поліцейський. 

 

Парасолька від спеки та граду: на українців 

чекають шквали, грози та +35° 

В Україні у понеділок температура 28-33°, 
короткочасні дощі та грози пройдуть 
місцями у західних, північних, центральних 
областях та на Одещині. 

 

24 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні починається Петрівка; хто нині 
працюватиме на панів, хто взимку їсти 
проситиме і де взяти легкість 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2726622-pisla-12dennoi-komi-pomer-soratnik-gricenka-akogo-pobiv-policejskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2726622-pisla-12dennoi-komi-pomer-soratnik-gricenka-akogo-pobiv-policejskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2726622-pisla-12dennoi-komi-pomer-soratnik-gricenka-akogo-pobiv-policejskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2726589-parasolka-vid-speki-ta-gradu-na-ukrainciv-cekaut-skvali-grozi-ta-35.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2726589-parasolka-vid-speki-ta-gradu-na-ukrainciv-cekaut-skvali-grozi-ta-35.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2726589-parasolka-vid-speki-ta-gradu-na-ukrainciv-cekaut-skvali-grozi-ta-35.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2725462-24-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2725462-24-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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