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ЦВК затвердила форму і зміст бюлетенів на 

парламентських виборах 

Центральна виборча комісія затвердила 
форми та тексти виборчих бюлетенів для 
голосування в загальнодержавному 
багатомандатному та одномандатних 
виборчих округах під час позачергових 
парламентських виборів 21 липня. 

 

Разумков розповів про плани розширення 

"Нормандського формату" 

Глава партії "Слуга народу" Дмитро 
Разумков заявив, що будуть прикладатися 
зусилля для розширення "нормандського 
формату" переговорів залученням 
підписантів Будапештського меморандуму, 
зокрема, представників Великої Британії та 
США. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728976-cvk-zatverdila-formu-i-zmist-buleteniv-na-parlamentskih-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728976-cvk-zatverdila-formu-i-zmist-buleteniv-na-parlamentskih-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728976-cvk-zatverdila-formu-i-zmist-buleteniv-na-parlamentskih-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729027-razumkov-rozpoviv-pro-plani-rozsirenna-normandskogo-formatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729027-razumkov-rozpoviv-pro-plani-rozsirenna-normandskogo-formatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729027-razumkov-rozpoviv-pro-plani-rozsirenna-normandskogo-formatu.html


 

Президент обговорив з представниками 

НАН перспективи розвитку науки 

Президент України Володимир Зеленський 
зустрівся з представниками Національної 
академії наук. 

СВІТ 

 

Новим генсеком Ради Європи обрали главу 

МЗС Хорватії 

Новим генеральним секретарем Ради 
Європи стане чинний заступник прем'єр-
міністра, міністр закордонних та 
європейських справ Хорватії Марія 
Пейчинович-Бурич. 

 

Сім делегацій їдуть із ПАРЄ додому для 

консультацій 

Національні делегації семи країн-членів 
ПАРЄ заявили про початок консультацій із 
національними парламентами та урядами 
щодо спільних дій у відповідь на безумовне 
підтвердження повноважень та повернення 
усіх прав в Асамблеї російській делегації. 

 

Мер Нью-Йорка під час дебатів назвав РФ 

найбільшою загрозою для Штатів 

Найбільшою загрозою у світі для 
Сполучених Штатів Америки нині є Росія, 
переконаний мер Нью-Йорка, один з 
імовірних кандидатів у президенти США від 
Демократичної партії Білл де Блазіо. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729029-prezident-obgovoriv-z-predstavnikami-nan-perspektivi-rozvitku-nauki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729029-prezident-obgovoriv-z-predstavnikami-nan-perspektivi-rozvitku-nauki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729029-prezident-obgovoriv-z-predstavnikami-nan-perspektivi-rozvitku-nauki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728954-novim-gensekom-radi-evropi-obrali-glavu-mzs-horvatii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728954-novim-gensekom-radi-evropi-obrali-glavu-mzs-horvatii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728954-novim-gensekom-radi-evropi-obrali-glavu-mzs-horvatii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728937-sim-delegacij-idut-iz-pare-dodomu-dla-konsultacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728937-sim-delegacij-idut-iz-pare-dodomu-dla-konsultacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728937-sim-delegacij-idut-iz-pare-dodomu-dla-konsultacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2729037-mer-nujorka-pid-cas-debativ-nazvav-rf-najbilsou-zagrozou-dla-stativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2729037-mer-nujorka-pid-cas-debativ-nazvav-rf-najbilsou-zagrozou-dla-stativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2729037-mer-nujorka-pid-cas-debativ-nazvav-rf-najbilsou-zagrozou-dla-stativ.html


 

НАТО готується до світу без "ракетного 

договору" - Столтенберг 

Зважаючи на небажання Росії  
повернутися до виконання Договору про 
обмеження ракет малої та середньої 
дальності (ДРМСД), НАТО готується діяти 
у світі без цієї угоди. 

 

Кремль підтвердив зустріч Путіна з 

Трампом 28 червня 

Зустріч президента США Дональда Трампа 
з російським лідером Володимиром 
Путіним "на полях" саміту G20 в Осаці 
призначена на п'ятницю, 28 червня, вона 
триватиме близько години. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Волкер: Росія має відвести важке озброєння 

та роззброїти бойовиків 

Спеціальний представник Державного 
департаменту США по Україні Курт Волкер 
вітає дії України у Станиці Луганській та 
очікує від Росії виконання своєї частини 
зобов’язань. 

 

Фріланд обговорила з українською 

громадою підтримку України 

Міністр закордонних справ Канади Христя 
Фріланд обговорила підтримку України із 
представниками української діаспори. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728950-nato-gotuetsa-do-svitu-bez-raketnogo-dogovoru-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728950-nato-gotuetsa-do-svitu-bez-raketnogo-dogovoru-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728950-nato-gotuetsa-do-svitu-bez-raketnogo-dogovoru-stoltenberg.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728905-kreml-pidtverdiv-zustric-putina-z-trampom-28-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728905-kreml-pidtverdiv-zustric-putina-z-trampom-28-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729023-volker-rosia-mae-vidvesti-vazke-ozbroenna-ta-rozzbroiti-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729023-volker-rosia-mae-vidvesti-vazke-ozbroenna-ta-rozzbroiti-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729023-volker-rosia-mae-vidvesti-vazke-ozbroenna-ta-rozzbroiti-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2729031-friland-obgovorila-z-ukrainskou-gromadou-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2729031-friland-obgovorila-z-ukrainskou-gromadou-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2729031-friland-obgovorila-z-ukrainskou-gromadou-pidtrimku-ukraini.html


 

Голова місії ООН подякував Україні за 

участь в операції у Південному Судані 

Голова місії ООН з підтримання миру у 
Республіці Південний Судан, 
спецпредставник генсека ООН Давід 
Ширер подякував Україні за участь в 
операції та наголошує, що підтримка миру 
є відповідальністю всього світу. 

 

Посольство України привітало погодження 

законопроекту щодо санкцій проти газу з 

РФ 

У посольстві України у США привітали 
погодження комітетом у закордонних 
справах Палати представників Конгресу 
США законопроєкту HR:3206, що 
передбачає введення санкцій… 

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Три залізних горішки для Зеленського 

Мир – це війна, справедливість – це 
«жерсть», а бідняк – майбутній інвестор 

 

Екстрадиція Фірташа: американська вже 

Феміда зачекалася 

Газовому магнату і сірому кардиналу 
української політики Дмитру Фірташу 
загрожує 80 років американської тюрми. 
Олігарх догрався... 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729000-golova-misii-oon-podakuvav-ukraini-za-ucast-v-operacii-u-pivdennomu-sudani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729000-golova-misii-oon-podakuvav-ukraini-za-ucast-v-operacii-u-pivdennomu-sudani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2729000-golova-misii-oon-podakuvav-ukraini-za-ucast-v-operacii-u-pivdennomu-sudani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728982-posolstvo-ukraini-privitalo-pogodzenna-zakonoproektu-sodo-sankcij-proti-gazu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728982-posolstvo-ukraini-privitalo-pogodzenna-zakonoproektu-sodo-sankcij-proti-gazu-z-rf.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728541-tri-zaliznih-goriski-dla-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728541-tri-zaliznih-goriski-dla-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728909-ekstradicia-firtasa-amerikanska-vze-femida-zacekalasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728909-ekstradicia-firtasa-amerikanska-vze-femida-zacekalasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728909-ekstradicia-firtasa-amerikanska-vze-femida-zacekalasa.html


 

Разумков: Медіаресурс має нести 

відповідальність тільки якщо порушує 

законодавство 

Глава партії "Слуга народу" Дмитро 
Разумков вважає, що медіа має нести 
відповідальність тільки в тому випадку, 
якщо вони порушують українське 
законодавство… 

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 червня. Пам’ятні дати 

Цього дня 2014 року була підписана 
економічна частина Угоди про асоціацію 
України та Європейського Союзу. 

 

Окупанти застосовують 120-мм міномети та 

артилерію, є поранені 

За минулу добу окупанти 39 разів 
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

Сьогодні - 1000 днів полону Сущенка 

У четвер, 27 червня, виповнюється рівно 
1000 днів із дня незаконного затримання у 
Росії українського журналіста Романа 
Сущенка. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729013-razumkov-mediaresurs-mae-nesti-vidpovidalnist-tilki-akso-porusue-zakonodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729013-razumkov-mediaresurs-mae-nesti-vidpovidalnist-tilki-akso-porusue-zakonodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729013-razumkov-mediaresurs-mae-nesti-vidpovidalnist-tilki-akso-porusue-zakonodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729013-razumkov-mediaresurs-mae-nesti-vidpovidalnist-tilki-akso-porusue-zakonodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728406-27-cervna-pamatni-dati.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729053-okupanti-zastosovuut-120mm-minometi-ta-artileriu-e-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729053-okupanti-zastosovuut-120mm-minometi-ta-artileriu-e-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2729053-okupanti-zastosovuut-120mm-minometi-ta-artileriu-e-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2728538-sogodni-1000-dniv-iz-dna-zatrimanna-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2728538-sogodni-1000-dniv-iz-dna-zatrimanna-susenka.html


 

Військова прокуратура викликала прес-

секретаря Зеленського на допит - ЗМІ 

Управління з розслідування злочинів, 
вчинених на окупованих територіях, 
викликало прес-секретаря президента 
України Володимира Зеленського Юлію 
Мендель на допит через її слова про 
обстріл мирного населення на Донбасі 
українськими військовими. 

 

У Києві презентували видання "Короткий 

курс історії України" п'ятьма мовами світу 

У Києві історик, експерт-політолог 
Олександр Палій презентував свою книгу 
"Короткий курс історії України" п'ятьма 
поширеними у світі іноземними мовами 
(англійська, китайська, російська, 
французька, німецька). 

 

В Україні випустять комікси для дітей про 

Конституцію 

Видавництво “Зелений Пес” отримало 
грант Українського культурного фонду на 
видання електронної книги для дітей про 
Конституцію. 

 

27 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Мефодія; чи чекати сім тижнів 
негоди, освячуємо новий одяг і трохи про 
флешбек Меркурія 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2729022-vijskova-prokuratura-viklikala-pressekretara-zelenskogo-na-dopit-zmi.html
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