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СВІТ 

 

В Японії правляча коаліція отримала 

більшість на виборах 

На парламентських виборах в Японії більшість 

голосів отримала Ліберально-демократична 

партія прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

 

 

"Лікарі без кордонів" відновлять порятунок 

біженців в Середземному морі 

Благодійні організації "Лікарі без кордонів" і 

SOS Méditerranée планують незабаром 
відновити рятувальні операції в Середземному 

морі.
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NASA відправить астронавтів на Місяць і 

«залишить їх там» 

Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що в 
2024 році США відправлять астронавтів на 

Місяць і "залишить їх там" на деякий час.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Канада привітала Україну з успішним 

проведенням виборів до Ради 

Канада вітає український народ з успішним 

проведенням позачергових парламентських 

виборів.

 

 

Український траулер досі горить біля 

берегів Мавританії, моторист загинув - ЗМІ 

Український океанічний траулер «Іван 
Голубець» продовжує горіти біля берегів 

Мавританії, один з членів екіпажу загинув, є 

постраждалі.

 

 

Чалий закликає Київ "не гаяти часу" з 

призначенням нового посла в США 

Нинішній посол України в США Валерій 

Чалий, щодо заміщення якого на посаді цього 

тижня вийшов указ Президента Зеленського, 
закликав владу в Києві не затягувати з 

призначенням нового офіційного представника 

України у Вашингтоні.
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УКРАЇНА 

 

На Донбасі військові підірвалися на міні, 

двоє загиблих 

За минулу добу окупанти один раз відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ.

 

 

ОБСЄ заявила про 75 обстрілів від початку 

“хлібного перемир'я” 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 
зафіксувала 21 липня у період з опівночі до 16 

години 75 порушень режиму припинення 

вогню.

 

 

Не розслабляйтеся: Президент натякнув на 

дочасні місцеві вибори 

Президент Володимир Зеленський рекомендує 
"не розслаблятися" у питанні проведення 

місцевих виборів.

 

Зеленський: Ми розробляємо стратегію 

протидії інформаційній війні 

Президент України Володимир Зеленський 
заявляє, що його команда працює над 

розробкою стратегії протидії інформаційній 

війні.
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Президент заявив, що Луценко точно не 

очолюватиме ГПУ 

Президент України Володимир Зеленський 
заявив, що Юрій Луценко точно не 

очолюватиме Генеральну прокуратуру.

 

"ЄС" працюватиме над посиленням 

міжнародної проукраїнської коаліції - 

Порошенко 

Партія "Європейська солідарність" продовжить 

роботу над посиленням міжнародної 

проукраїнської коаліції у світі.

 

Данилюк прокоментував ймовірність 

призначення його прем'єром 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

Олександр Данилюк має намір і далі 
працювати на цій посаді, а висунення його на 

пост прем'єр-міністра залежить від Президента.

 

 

"Слуга народу" ймовірною голосуватиме за 

продовження особливого статусу Донбасу 

Партія "Слуга народу" у Верховній Раді ІХ 

скликання ймовірно буде голосувати за 

продовження дії закону «Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей».
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Санкції змусять Путіна піти з України – 

Порошенко 

Збереження санкційного тиску змусить 
президента Росії Володимира Путіна нарешті 

забрати війська з України, що поверне мир.

 

Порошенко назвав умови співпраці із 

Зеленським 

Петро Порошенко готовий співпрацювати з 
чинним Президентом України Володимиром 

Зеленським, якщо той продовжуватиме курс на 

європейську та євроатлантичну інтеграцію.

 

 

В "Опоплатформі" сказали, з ким готові 

об’єднуватися в новій Раді 

Народний депутат від "Опозиційної платформи 

– За життя" Юлія Льовочкіна заявила, що 

партія готова об’єднуватися з тими, хто буде 

сповідувати ті ж принципи, що і їх політсила.

 

 

У партії "Медведчука-Бойка" заявляють, 

що їх не цікавлять посади 

У партії "Опозиційна платформа – За життя" 

стверджуть, що її членів не цікавлять посади у 
владі, але політсила може бути партнером усіх, 

хто поділяє її позицію.
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У партії "Голос" виключають будь-яку 

співпрацю з проросійськими силами 

У партії "Голос" виключають будь-яку 
співпрацю з проросійськими силами і будуть 

до них у категоричній опозиції.

 

 

"Голос" проти дострокових місцевих 

виборів 

Партія «Голос» не підтримує ідею проведення 

дострокових виборів до місцевих органів 

влади, оскільки вважає, що вони мають 
відбутися після того, як нові політичні сили у 

Верховній Раді покажуть свою роботу.

 

"Батьківщина" готова до коаліції з двома 

партіями — Тимошенко 

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко 

привітала партію "Слуга народу" з перемогою 

на парламентських виборах і заявила, що 

готова до коаліції з нею та партією "Голос".

 

ВИБОРИ ДО ВР 

 

Голосування офіційно завершилось: 

закрилась остання дільниця в Сан-

Франциско 

Голосування на позачергових виборах до 

Верховної Ради офіційно завершилось після 

того, як з урахуванням різниці в часі закрилася 

остання виборча дільниця – в Сан-Франциско.
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ЦВК підрахувала чверть протоколів 

голосування у мажоритарних округах 

Центральна виборча комісія вже опрацювала 
25,5% електронних протоколів у 

мажоритарних округах на позачергових 

виборах до Верховної Ради.

 

 

Опрацьовані 90% протоколів із 

закордонних дільниць: "Слуга народу" 

випередила "ЄС" 

За результатами опрацювання 90,19% 

електронних протоколів голосування на 
закордонних виборчих дільницях, партія 

"Слуга народу" випереджає "Європейську 

солідарність".

 

 

ЦВК опрацювала чверть протоколів: у 

"Слуги народу" 42,03%, в "ОПЗЖ" - 12,64% 

Центрвиборчком опрацював 25,82% 

електронних протоколів на позачергових 

парламентських виборах.

 

 

Явка на останніх виборах в Раду стала 

найнижчою в історії 

Українці на позачергових виборах до 
Верховної Ради 21 липня встановили 

історичний антирекорд за явкою, яка склала, за 

даними ЦВК, лише 49,8%.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745214-cvk-pidrahuvala-cvert-protokoliv-golosuvanna-u-mazoritarnih-okrugah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745214-cvk-pidrahuvala-cvert-protokoliv-golosuvanna-u-mazoritarnih-okrugah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745214-cvk-pidrahuvala-cvert-protokoliv-golosuvanna-u-mazoritarnih-okrugah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745214-cvk-pidrahuvala-cvert-protokoliv-golosuvanna-u-mazoritarnih-okrugah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745214-cvk-pidrahuvala-cvert-protokoliv-golosuvanna-u-mazoritarnih-okrugah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745214-cvk-pidrahuvala-cvert-protokoliv-golosuvanna-u-mazoritarnih-okrugah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745195-opracovani-90-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic-sluga-narodu-viperedila-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745195-opracovani-90-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic-sluga-narodu-viperedila-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745195-opracovani-90-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic-sluga-narodu-viperedila-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745195-opracovani-90-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic-sluga-narodu-viperedila-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745195-opracovani-90-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic-sluga-narodu-viperedila-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745195-opracovani-90-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic-sluga-narodu-viperedila-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745195-opracovani-90-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic-sluga-narodu-viperedila-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745195-opracovani-90-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic-sluga-narodu-viperedila-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745195-opracovani-90-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic-sluga-narodu-viperedila-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745195-opracovani-90-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic-sluga-narodu-viperedila-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745195-opracovani-90-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic-sluga-narodu-viperedila-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745195-opracovani-90-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic-sluga-narodu-viperedila-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745202-cvk-opracuvala-cvert-protokoliv-u-slugi-narodu-4203-v-opzz-1264.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745202-cvk-opracuvala-cvert-protokoliv-u-slugi-narodu-4203-v-opzz-1264.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745202-cvk-opracuvala-cvert-protokoliv-u-slugi-narodu-4203-v-opzz-1264.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745202-cvk-opracuvala-cvert-protokoliv-u-slugi-narodu-4203-v-opzz-1264.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745202-cvk-opracuvala-cvert-protokoliv-u-slugi-narodu-4203-v-opzz-1264.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745202-cvk-opracuvala-cvert-protokoliv-u-slugi-narodu-4203-v-opzz-1264.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745167-avka-na-ostannih-viborah-v-radu-stala-najnizcou-v-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745167-avka-na-ostannih-viborah-v-radu-stala-najnizcou-v-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745167-avka-na-ostannih-viborah-v-radu-stala-najnizcou-v-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745167-avka-na-ostannih-viborah-v-radu-stala-najnizcou-v-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745167-avka-na-ostannih-viborah-v-radu-stala-najnizcou-v-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745167-avka-na-ostannih-viborah-v-radu-stala-najnizcou-v-istorii.html


 

В Центрвиборчкомі кажуть, що серйозних 

порушень на виборах не було 

Серйозних порушень під час позачергових 
виборів народних депутатів України наразі не 

зафіксовано.

 

 

В округах Донеччини йде боротьба між 

представниками "Опоблоку" та ОПЗЖ 

У мажоритарних округах Донецької області 
йде боротьба за депутатські мандати між 

представниками партій "Опозиційний блок" і 

"Опозиційна платформа - За життя".

 

 

На Донеччині секретаря виборчкому 

замінили просто під час голосування – 

ОПОРА 

На Донеччині секретаря виборчої комісії, 

якому стало зле, просто під час голосування 

замінили іншою людиною.

 

 

Скільки грошей отримають партії, які 

подолали 2% 

Якщо офіційні результати виборів підтвердять 

дані екзитполу, то державне фінансування 
отримають 11 партій, які отримали понад 2% 

голосів.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

22 липня: народний календар і астровісник 

Хто сьогодні питиме мескаль, кому дістанеться 
черв’як та чи обведуть Риби когось навколо 

хвоста

 

 

«Месники: Завершення» став найкасовішим 

фільмом в історії 

Фільм "Месники: Завершення" оновив 

історичний рекорд за касовими зборами, 

подолавши рубіж в $2,9 мільярди.
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