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ЦВК вдруге відмовила Онищенку в 

реєстрації 

На засіданні 24 червня Центральна 
виборча комісія відмовила в реєстрації 
Олександрові Онищенку, а також Анатолію 
Шарію. 

 

Семенченко вирішив не балотуватися до 

Ради, аби не "партизанити" 

Народний депутат Семен Семенченко 

відмовився балотуватися до ВР IX скликання, 

бо вважає, що його досвід і організаційні 

здібності будуть кориснішими для України, 

ніж “партизанська війна” опозиційного 

депутата. 

СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2727406-cvk-vdruge-vidmovila-onisenku-v-reestracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2727406-cvk-vdruge-vidmovila-onisenku-v-reestracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2727406-cvk-vdruge-vidmovila-onisenku-v-reestracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2727352-semencenko-virisiv-ne-balotuvatisa-do-radi-abi-ne-partizaniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2727352-semencenko-virisiv-ne-balotuvatisa-do-radi-abi-ne-partizaniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2727352-semencenko-virisiv-ne-balotuvatisa-do-radi-abi-ne-partizaniti.html


 

Мей підтримала повернення Росії до ПАРЄ 

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза 
Мей схвалила зняття санкційного тиску з 
делегації РФ у ПАРЄ, оскільки, на її думку, 
це дозволить "покарати Росію за 
порушення нею прав людини". 

 

США запровадили розширені санкції проти 

Ірану 

Дональд Трамп видав указ про введення 
розширених санкцій проти Ірану, які 
обмежують доступ Тегерана до 
міжнародної фінансової системи, а також 
можливості для розвитку ядерної програми 
та проведення підривної діяльності в 
регіоні. 

 

Помпео обговорив у Саудівській Аравії 

протидію Ірану 

Держсекретар США Майкл Помпео провів 
переговори з королем Саудівської Аравії 
Салманом і кронпринцем Мухаммедом бін 
Салманом щодо спільної протидії Ірану. 

 

Польський закон порушив принцип 

незалежності суду 

Рішення Європейського суду, який визнав 
польський «Закон про Верховний суд» 
таким, що суперечить законодавству ЄС, є 
кроком до захисту принципу незалежності 
судової влади. 

 

Путін продовжив продуктові контрсанкції 

проти ЄС до 2021 року 

Президент РФ продовжив до 31 грудня 2020 

року чинність продовольчого ембарго проти 

Євросоюзу, запровадженого у відповідь на 

антиросійські санкції. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволяє 

Росії повернутися в організацію 

ПАРЄ ухвалила резолюцію та внесла зміни 
до регламенту, що може ускладнити або 
заблокувати накладання санкцій на 
російську делегацію та забезпечити її 
повернення до Асамблеї без виконання 
міжнародних зобов’язань. 

 

Ми більші європейці, ніж ті, хто забув 

убитих Росією співвітчизників - Геращенко 

Представники Нідерландів у ПАРЄ 
проголосували за повернення Росії, яка 
причетна до вбивства їхніх співвітчизників, 
що були пасажирами рейсу МН17. 

 

У Трампа підтвердили намір обговорити 

Україну на зустрічі з Путіним 

Трамп планує зустрітися з Путіним 
наприкінці цього тижня в Японії, щоб 
обговорити низку питань регіональної 
безпеки, у тому числі ситуацію в Україні. 

 

Маркарова: Україна веде активні 

переговори з МВФ про нову програму 

співпраці 

Нова програма фінансування, переговори 
щодо якої Україна веде з МВФ, може бути 
укладена на три роки. 
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Суд у РФ дав фігурантам «ялтинської 

справи Хізб ут-Тахрір» ще 2 місяці арешту 

Північно-Кавказький окружний військовий 
суд у Ростові-на-Дону залишив під 
арештом фігурантів  «ялтинської справи 
Хізб ут-Тахрір» ще на два місяці. 

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Клімкін сказав, що українцям треба 

“винести” з грузинських подій  

Фундаментальним принципом всієї 
політики України на перспективу має стати 
розуміння, що залежати від Росії хоч у 
чомусь є загрозою для національної 
безпеки. 

 

Вбивство Гандзюк: у Раді хочуть заслухати 

керівників ГПУ, СБУ та Нацполіції 

Члени ТСК ВР для проведення 
розслідування відомостей щодо нападів на 
Катерину Гандзюк та інших громадських 
активістів зареєстрували проект постанови 
про звіт ТСК. 

 

Гройсман: Неможливість знайти захист у 

судах відлякує інвесторів 

Легкість ведення бізнесу, верховенство 
права, захист права власності – це 
запорука залучення в Україну значних 
інвестиційних коштів, які потрібні сьогодні 
економіці. 
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Правову базу для медреформи прийнято 

всупереч закону - голова профспілки 

медиків 

Правову базу для впровадження процесів 
трансформації охорони здоров’я було 
прийнято всупереч законодавству України. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

25 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні у світі відзначається Міжнародний 

день моряка. 

 

За І півріччя до ВМС залучили 900 

контрактників 

Протягом І півріччя 2019 року на службу за 
контрактом до Військово-морських сил ЗСУ 
зголосилися 900 осіб. 

 

Український фільм «Земля Івана» 

представлять на фестивалі в Карлових 

Варах 

Український документальний проєкт 
«Земля Івана» відібрано до участі в секції 
54-го Міжнародного кінофестивалю у 
Карлових Варах. 
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В Україні закривають журнал “Барвінок”, 

який видавали з 1928 року 

Один із найстаріших дитячих журналів 
України “Барвінок”, який має 90-річну 
історію, припиняє роботу. 

 

25 червня: народний календар і астровісник 

Нині другий день Петрівки; кого 
підпиратиме Онуфрій, хто вдавиться 
ячмінним колосом і чого чекати від 
чергової місячної ротації 
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