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СВІТ 

 

 

У Трампа заявляють, що Іран систематично 

порушував ядерну угоду 

Наявність у Тегерана надлишкових норм 

збагаченого урану стала результатом 

систематичних порушень іранською владою 

ядерної угоди впродовж періоду, коли вона ще 

була чинною.

 

 

NYT: Адміністрація Трампа може 

погодитись на "замороження" ядерної 

програми КНДР 

Адміністрація Дональда Трампа може 

погодитись на "замороження" 

північнокорейської програми з виробництва 

ядерної зброї замість повного знищення 

ядерного потенціалу КНДР.
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Росія знову скликає Радбез ООН щодо 

українського “мовного” закону 

За зверненням делегації РФ, повторне 

засідання Ради Безпеки ООН щодо 

українського «мовного закону» попередньо 

заплановане на 16 липня.

 

 

 

Японія посилює порядок експорту 

наноматеріалів до Кореї 

Японія посилює порядок експорту до 

Південної Корех матеріалів в галузі 

нанотехнологій, що використовуються в 

електронній промисловості.

 

 

У Росії заарештували опозиціонера 

Навального - уперше цього року 

Російського опозиціонера Олексія Навального 

заарештували на 10 діб.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

 

Швеція приєдналась до демаршу України та 

ще 6 країн у ПАРЄ — Ар’єв 

Представники Швеції в Парламентській 

асамблеї Ради Європи приєднались до заяви 

України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, 

Естонії і Грузії, які влаштували демарш після 

повернення російської делегації в ПАРЄ.
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Волкер засудив обстріл медиків на Донбасі 

Спеціальний представник Держдепу по Україні 

Курт Волкер засудив напад на санітарний 

автомобіль поблизу Водяного, внаслідок якого 

загинули двоє українських морських 

піхотинців та один був поранений.

 

 

У Росії висунули остаточне обвинувачення 

захопленому моряку Гриценку  

Відбулися слідчі дії щодо військовополоненого 

українського моряка Дениса Гриценка, який 

став дев'ятим за рахунком військовополоненим 

українським моряком, якому слідчі РФ 

висунули обвинувачення в остаточній редакції.

 

 

Український агроекспорт: що продаємо та 

хто купує 

За січень-травень 2019 року експорт аграрної 

продукції з України виріс на 21,4% і сягнув 

8,97 млрд доларів.

 

 

Аналітики прогнозують коливання гривні 

до долара 

Поточного тижня можливі коливання гривні до 

долара, готівковий долар у банках може 

торгуватися по 26,0/26,2 грн.
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Точицький закликає ЄС рішуче 

відреагувати на обстріл медиків під 

Водяним 

Посол України в Королівстві Бельгія, 

Представник України при ЄС Микола 

Точицький закликав партнерів по Євросоюзу 

рішуче відреагувати на жахливий злочин 

російських військових та їх найманців під 

селищем Водяне.

 

 

 

Очільниця НКРЕКП відзначила успішний 

запуск нової моделі ринку електроенергії 

Енергосистема працює у штатному режимі, 

перерв у постачанні електроенергії немає, всі 

основні сегменти та функції нового ринку 

запрацювали.

 

 

За українську мову треба воювати якістю - 

Стефанчук 

Представник Президента у Верховній Раді 

Руслан Стефанчук вважає, що позиції 

української мови слід відвойовувати передусім 

якістю створюваного контенту.

 

ВИБОРИ 

 

 

ЦВК має повторно розглянути реєстрацію 

Клюєва — рішення Верховного суду 

Касаційний адміністративний суд при 

Верховному Суді зобов’язав ЦВК повторно 

розглянути документи щодо реєстрації 

кандидатом у народні депутати Андрія 

Клюєва.
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Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати ще двох 

кандидатів-мажоритарників 

Центральна виборча комісія зареєструвала 

Івана Балогу та Миколу Германа кандидатами 

в народні депутати в одномандатних виборчих 

округах на позачергових парламентських 

виборах 21 липня.

 

 

 

На Миколаївщині виявили понад 130 

рекламних конструкцій з агітацією без 

вихідних даних 

На Миколаївщині виявлено 115 білбордів та 19 

сіті-лайтів на яких передвиборна агітація 

розміщена без вихідних даних. Спостерігачі 

звернулися до поліції.

 

 

Разумков представив кандидатів по округах 

Дніпропетровщини від «Слуги народу» 

Голова партії «Слуга Народу» Дмитро 

Разумков представлення кандидатів у депутати 

по округах Дніпропетровщини.

 

БЕЗПЕКА 

 

 

ОБСЄ зафіксувала на Донбасі сучасну 

російську станцію перешкод 

Патруль ОБСЄ виявив 30 червня 

автоматизовану станцію радіоперешкод Р-

378А в окупованій Кадіївці (кол. Стаханов, 

50 км на захід від Луганська).
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На Донбасі окупанти 25 разів порушили 

"тишу", двоє бійців загинули 

Збройні формування Росії за минулу добу 25 

разів порушили режим припинення вогню, з 

них 13 разів – із застосуванням заборонених 

Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 

82 мм.

 

 

Місія ОБСЄ втратила безпілотник в районі 

Золотого 

СММ ОБСЄ втратила черговий БПЛА СММ 

малого радіуса дії, що пролітав над ділянкою 

розведення в районі Золотого,  після того, як 

безпілотник обстріляли зі стрілецької зброї.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

 

У Львові в рамках акції "Без поліетилену" 

обмежують продаж пластикових пакетів 

У Львові на три дні обмежують продаж 

поліетиленових пакетів 9 торгівельних мереж 

та 250 магазинів.

 

 

“Повернення Жукова”: у Харкові 

встановили шибениці і “повісили” авторів 

рішення 

Активісти "Національних дружин" у Харкові 

встановили дві символічні шибениці на площі 

Конституції з опудалами депутатів Харківської 

міськради, які на сесії підтримали 

перейменування проспекту Петра Григоренка 

на проспект маршала Жукова.
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