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Топ новини
Доба в АТО: відносна стабілізація - лише
на Приморському напрямку
Минулої доби підрозділи російсько-окупаційних військ 23
рази
обстрілювали
українських захисників.
Один
український воїн вчора внаслідок ворожих обстрілів
був поранений.

Трамп не давав поради, а запитував чим
допомогти – Порошенко
Під час зустрічі у Білому домі з Президентом України
Петром Порошенком Президент Сполучених Штатів
Америки Дональд Трамп підтвердив позицію справжнього
стратегічного партнера.

Шульц закликав Ердогана
ув'язнених журналістів

відпустити

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини та кандидат
на посаду німецького канцлера Мартін Шульц закликав
президента
Туреччини
Реджепа
Таїпа
Ердогана
відпустити на волю ув'язнених журналістів.
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відпустити на волю ув'язнених журналістів.

SpaceX успішно запустила 10 супутників
Приватна космічна компанія SpaceX, що належить
американському мільярдерові Ілону Маску, успішно
вивела на орбіту 10 комунікаційних супутників,
використовуючи ракету-носій Falcon 9.

Світ

Чотирипалубне туристичне судно пішло
на дно за кілька хвилин: багато загиблих
Щонайменше дев’ятеро осіб загинуло і 28 зникло безвісти
унаслідок катастрофи туристичного човна у Колумбії. Про
це пише Associated Press.

У
Нью-Йорку
атракціону

дитина

зірвалася

з

У Нью-Йорку, у парку Шість прапорів, дівчинка зірвалася з
атракціону, її госпіталізували. Про це повідомляє CBS
News.

Кількість будівель з вогненебезпечними
панелями в Англії досягла 60
Облицювання 60 багатоповерхових житлових будинків у 25
районах Англії не пройшла пожежну інспекцію на
займистість. Про це заявив уряд Великобританії, пише
ВВС.

У
Мосулі
смертників

відвернено

серію

атак

Іракські урядові війська запобігли серії нападів смертників
"Ісламської держави" поблизу Старого міста в Мосулі,
заявило іракське командування. Про це повідомляє Радіо
Свобода.

Держсекретар США закликав пом'якшити
вимоги до Катару
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що деякі з
вимог, висунутих чотирма арабськими країнами на чолі з
Саудівською Аравією на адресу Катару в обмін на
скасування санкцій, важко виконати...

Прем’єр-міністр Канади разом із родиною
взяв участь у прайд-параді
http://archive.sendpulse.com/227a97e5/?_ga=2.223680722.85167508.1498473080-1610833798.1495304210
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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом із дружиною
та двома дітьми взяв участь у найбільшому в країні прайдпараді в Торонто. Трюдо став першим главою уряду
Канади, який пройшов...

Україна

Українська сторона СЦКК попереджає про
ймовірні провокації на Донбасі
Українська сторона СЦКК попереджає про можливі
провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків з метою
зірвати перемир’я та скомпрометувати Збройні сили
України.

Авдіївка без газу майже три тижні
Через ворожі обстріли Авдіївка залишається без газу
упродовж майже трьох тижнів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У столичному Гідропарку cталася бійка,
поранено військового
У столичному Гідропарку відбулася бійка, один чоловік
отримав
ножове
поранення.
Підозрюваного
затримано. Про це повідомляє Київ Оперативний на
сторінці в Facebook.

Підліток
загинув
від
поранення з дробовика

вогнепального

Від вогнепального поранення, завданого з дробовика в
живіт, загинув 14-річний мешканець Миколаєвщини. Про
це повідомляє відділ комунікації поліції області.

Савченко у Миколаєві закидали яйцями
У Миколаєві нардепа Надію Савченко, яка проводила
зустріч з городянами, закидали яйцями. На зустрічі з
Савченко представники "Правого сектора", "Національного
корпусу" і партії "Свобода" звинувачували нардепа у тому,
що вона "працює на російську владу і ФСБ" та "веде...

Держзрада
Януковича:
розгляд справи по суті

суд

починає

На 10:00 у понеділок, 26 червня, в Оболонському районну
суді Києва запланований початок розгляду по суті справи
за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у
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за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у
державній зраді.

Затримали агента ФСБ, який передавав
дані через російського генконсула в Одесі
В Одесі затримали агента ФСБ, який передавав зібрані
дані через в.о. Генконсула РФ. Про це написав журналіст
Андрій Цаплієнко у Facebook.

Порошенко прокоментував будівництво
Росією Північного потоку-2
Президент Петро Порошенко заявив, що для України
надзвичайно важливим є питання запровадження
Сполученими Штатами Америки санкцій проти РФ, які
присвячені Північному потоку-2.

Порошенко сказав, що добре
Трампа аргументацією щодо РФ

озброїв

Президент Петро Порошенко переконує, що не змагався з
президентом Росії Володимиром Путіним, хто перший
зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, а
намагався поінформувати нову Адміністрацію США про...

Санкції проти РФ будуть продовжені до
виконання Мінських домовленостей Президент
Адміністрація Трапма підтримує продовження санкцій
проти Російської Федерації. Про це повідомив Президент
України Петро Порошенко...

Порошенко розповів про візит Тіллерсона
і ратифікацію асоціації з ЄС
В липні Україну відвідає держсекретар США Тіллерсон, а
також низка лідерів міжнародних організацій. Про це
Президент України Петро Порошенко сказав під час...

Спікер чеського парламенту відвідає
Україну на 100-річчя Зборівської битви
Чехія відзначає 100-річчя Зборівської битви, і делегація
відвідає Зборів в Тернопільській області, де візьме участь
у пам’ятних заходах. Про це в інтерв'ю Укрінформу
розповів в Надзвичайний та Повноважний Посол України...

Угоду про зброю зі США можуть підписати
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Угоду про зброю зі США можуть підписати
у жовтні - Порошенко
Питання постачання Україні оборонної зброї зі США може
бути вирішено у жовтні. Про це президент України Петро
Порошенко розповів під час інтерв’ю українським
телеканалам.

Точка зору

Україна
впливає
на
зовнішньополітичні
рішення
Порошенко

ключові
світу
-

Нещодавня
демонстрація
того,
що
керівництво
Європейського Союзу не просто знає українську мову, а
добре нею володіє, є свідченням того, що Україна...

Мінські
домовленості
не
мають
альтернативи для деокупації Донбасу
Мінські домовленості, які передбачають виведення
російських військ з території України, не мають
альтернативи і є дуже важливим інструментом деокупації
Донбасу.

Суспільство

26 червня. Пам’ятні дати
Сьогодні в Україні вже традиційно відзначається День
кримськотатарського прапора...
Міжнародний
день
боротьби
зі
зловживанням
наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом...

Названо лауреатів премії Івана Франка
Відомий мовознавець, професор Інституту славістики
Віденського університету Міхаель Мозер став лауреатом
міжнародної премії імені Івана Франка у 2017 році. Як
повідомляється на сайті фонду Івана Франка...

Католицька церква визнала блаженним
архієпископа - борця проти Радянської
влади
Урочиста церемонія беатифікації - зарахування до числа
блаженних у Католицькій церкві - у Вільнюсі зібрала
близько 30 тисяч людей.
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Кількість біженців через Середземне море
знову зросла
Після деякого зниження знову зросла кількість біженців,
що
досягають
берегів
Європи
Середземним
морем. Невтішну статистику наводить німецький журнал
Spiegel.

На збір до Австрії поїдуть 28 футболістів
"Динамо"
У понеділок, 26 червня, футболісти київського "Динамо"
вирушать на міжсезонний збір, який проходитиме в Австрії
і триватиме до 9 липня.

26
червня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Килини; займайте бойову позицію! (або
позу). Сьогодні святої мучениці Акилини, або, як її
називають українською – Килини.

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,
вул. Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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