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ТОП 

 

 

Радбез ООН проводить закриті консультації 

через напад на табір біженців у Лівії 

У середу, 3 липня, о 15:00 за місцевим часом 

члени Ради Безпеки ООН почали закриті 

консультації щодо нападу на центр біженців 

Tajoura поблизу Тріполі.

 

 

США й Китай поновлять торговельні 

переговори наступного тижня – Білий дім 

Офіційні представники США й Китаю 

наступного тижня проведуть переговори в 

телефонному режимі з метою врегулювання 

зростаючого протистояння в торговій сфері 

між двома країнами.
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США ввели санкції проти Куби через 

оборудки з венесуельською нафтою 

Офіційний Вашингтон оголосив про 

запровадження санкцій проти кубинської 

державної компанії Cubametales, яка 

намагалася обійти запроваджені раніше 

обмеження щодо продажу режимом Мадуро 

венесуельської нафти.

 

 

 

Парубій: СБУ надала документи, які 

дозволили ЦВК скасувати реєстрацію 

Клюєва і Шарія 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 

підтвердив, що Центральна виборча комісія 

сьогодні скасувала реєстрацію кандидатами в 

депутати ексголови Адміністрації президента 

часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і 

блогера Анатолія Шарія.

 

 

СВІТ 

 

 

До складу Комітету Європарламенту із 

закордонних справ увійде 71 депутат 

Під час першого дня пленарного засідання у 

Страсбурзі Європейський Парламент затвердив 

чисельний склад ключових парламентських 

комітетів. Зокрема, у Комітет із закордонних 

справ (AFET) – увійде 71 депутат з 8 

парламентських груп.

 

 

Boeing виплатить $100 мільйонів сім'ям 

загиблих в авіакатастрофах 

Авіабудівна компанія Boeing пообіцяла 

виплатити 100 мільйонів доларів протягом 

кількох років сім'ям загиблих і постраждалим 

під час двох авіакатастроф літаків 737 Max.
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Єврокомісія відхилила голландський запит 

щодо скасування безвізу з Албанією 

Єврокомісія відхилила прохання парламенту 

Нідерландів про відновлення візового режиму 

з Албанією через нібито підвищений рівень 

злочинності серед вихідців із цієї країни.

 

 

Єврокомісія не вживатиме санкцій щодо 

Італії через її держборг 

Італія уникла дисциплінарних заходів з боку 

Європейської комісії, адже уряд в Римі 

погодився привести у відповідність із нормами 

ЄС свій величезний державний борг і дефіцит 

бюджету.

 

 

Євросоюз закликає Росію скасувати 

обмежувальні заходи проти Грузії 

Європейський Союз закликав Росію скасувати 

заходи з обмеження свободи руху між РФ та 

Грузією, а також у пунктах пропуску на 

адміністративній межі з Абхазією.

 

 

У Конгресі США з'явилася резолюція із 

засудженням рішення ПАРЄ щодо Росії 

Члени Конгресу США, співголови 

Конгресового українського кокусу, ініціювали 

внесення законодавчої ініціативи, яка засуджує 

недавнє рішення ПАРЄ про повернення 

російського агресора, незважаючи на 

невиконання ним жодної умови.
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У Литві оголосили надзвичайний стан через 

посуху 

У Литві оголосили режим надзвичайного стану 

через тривалу посуху, у низці річок майже не 

залишилося води

 

 

У Росії назвали імена 14 підводників, які 

загинули на секретній субмарині 

Російське Міністерство оборони опублікувало 

список 14 моряків-підводників, які загинули 

під час пожежі на дослідному глибоководному 

апараті в Баренцевому морі.

 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

 

Візит Зеленського до Канади пройшов 

успішно - посол 

Перший офіційний візит Президента України 

Володимира Зеленського до Канади пройшов 

успішно.

 

 

ООН послідовно підтримує курс реформ в 

Україні - Лубрані 

ООН послідовно підтримує курс реформ в 

Україні для досягнення цілей сталого розвитку 

2030 і зокрема вітає прагнення президента 

України Володимира Зеленського звертатися 

до всіх українців, де б вони не мешкали, на 

окупованих територіях чи за кордоном.
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Україна наголошує на ретельному 

розслідуванні авіаудару по притулку для 

мігрантів у Лівії 

Україна наполягає на об’єктивному 

розслідуванні щодо авіаудару по Центру 

притулку для нелегальних мігрантів у Лівії, 

внаслідок якого загинули і були травмовані 

десятки людей.

 

 

«Канада вас підтримує!»: Фріланд написала 

листівки Сущенку та Сенцову 

У середу, 3 липня, міністерка закордонних 

справ Канади власноруч підписала листівки 

бранцям Кремля Роману Сущенку та Олегу 

Сенцову зі словами підтримки.

 

 

Парламент Австрії ратифікував угоду про 

культурну співпрацю з Україною 

Національна рада Австрії ратифікувала угоду 

між Кабінетом міністрів України та урядом 

Республіки Австрія про співробітництво у 

галузях освіти, науки і культури.

 

 

ЄІБ інвестує 110 мільйонів у модернізацію 

залізничного транспорту 

У Запорізькій і Дніпропетровській областях 

можуть з'явитися нові електрички. Гроші на 

оновлення залізничного транспорту готовий 

надати Європейський інвестиційний банк.
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УКРАЇНА 

 

 

Парубій прогнозує, що Виборчий кодекс 

ухвалять уранці 11 липня 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 

прогнозує, що депутати ухвалять Виборчий 

кодекс уранці 11 липня.

 

 

ГПУ направила запит Зеленському через 

відмову його прессекретаря свідчити на 

допиті 

Генпрокуратура направила в Офіс президента 

Володимира Зеленського запит через відмову 

його прессекретаря Юлії Мендель свідчити на 

допиті.

 

 

Вбивство Гандзюк: суд зобов’язав СБУ 

надати Мангеру результати негласних 

слідчих дій 

Шевченківський районний суд Києва 

зобов’язав СБУ надати інформацію про 

результати НСРД - негласних слідчих 

(розшукових) дій Владиславу Мангеру, 

фігуранту справи про вбивство херсонської 

активістки, в.о. керуючої справами виконкому 

Херсонської міськради Катерини Гандзюк.

 

 

"ЄС" готує акцію під стінами КСУ проти 

скасування закону про люстрацію 

У четвер, 4 липня, активісти партії 

"Європейська Солідарність" проведуть акцію 

проти скасування закону про люстрацію.
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На Донбасі окупанти гатять з артилерії 122 

калібру, п'ятеро бійців поранені 

Збройні формування Росії за минулу добу 29 

разів порушили режим припинення вогню, з 

них 13 разів – із застосуванням заборонених 

Мінськими угодами артилерійських систем 

калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 

мм. 

 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

 

4 липня: народний календар і астровісник 

Нині мученика Юліана; де й кому сьогодні 

тертиме, що робити без гречки і займаємося 

корекцією

 

 

Український кліп включений до програми 

п'яти кінофестивалів 

Кліп українського гурту "Один в каное" 

увійшов до конкурсної програми п'яти 

міжнародних кінофестивалів.

 

 

Суд скасував 4 мільйони штрафу для 

«Інтера» за концерт «Перемога. Одна на 

всіх» 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

задовольнив повністю позов телеканалу 

«Інтер» проти Національної ради з питань 

телебачення і радіомовлення та скасував 

призначений Нацрадою штраф у розмірі 4 млн 

46 тис. грн (25% ліцензійного збору) за 

розпалювання ворожнечі концертом до Дня 

Перемоги 2018 року «Перемога. Одна на всіх».
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Перформанс на Потьомкінських сходах 

стане спецподією 10-го Одеського 

кінофестивалю 

Одеський міжнародний кінофестиваль 

відзначає 10-річчя і з цієї нагоди влаштовує 

відразу дві події просто неба на 

Потьомкінських сходах.
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