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СВІТ 

 

Чехія засудила рішення РФ про 

"паспортизацію" Донбасу - посол 

МЗС Чехії засудило рішення РФ про видачу 

паспортів громадянам України, які мешкають 

на Донбасі.

 

Польща пропонує продовжувати санкції 

проти Росії на рік 

Польща виступила з ініціативою продовжувати 

європейські санкції проти РФ не на шість 

місяців, як зараз, а на рік.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2722867-cehia-zasudila-risenna-rf-pro-pasportizaciu-donbasu-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2722867-cehia-zasudila-risenna-rf-pro-pasportizaciu-donbasu-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2722876-polsa-proponue-prodovzuvati-sankcii-proti-rosii-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2722876-polsa-proponue-prodovzuvati-sankcii-proti-rosii-na-rik.html


 

Колишній президент Єгипту Мурсі помер у 

суді 

Експрезиденту Єгипту Мухамеду Мурсі стало 

зле під час судового засідання, невдовзі він 

помер у лікарні.

 

Після смерті Мурсі в Єгипті ввели 

особливий стан 

Міністерство внутрішніх справ Єгипту 

оголосило режим особливого стану в країні у 

зв'язку зі смертю експрезидента Мухаммеда 

Мурсі.

 

У ПАР автобус із підлітками зіткнувся з 

таксі: 24 загиблих 

У результаті зіткнення таксі й автобуса в 

Південно-Африканській Республіці загинули 

понад два десятки людей.

 

Нова влада Молдови вирішила взятися за 

попередників 

Прем'єр-міністр Молдови Мая Санду 

закликала громадян повідомляти урядові про 

зловживання та злочини «режиму 

Плахотнюка».

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722884-kolisnij-prezident-egiptu-mursi-pomer-u-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722884-kolisnij-prezident-egiptu-mursi-pomer-u-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722930-pisla-smerti-mursi-v-egipti-vveli-osoblivij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722930-pisla-smerti-mursi-v-egipti-vveli-osoblivij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722910-u-par-avtobus-iz-pidlitkami-zitknuvsa-z-taksi-24-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722910-u-par-avtobus-iz-pidlitkami-zitknuvsa-z-taksi-24-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722922-nova-vlada-moldovi-virisili-vzatisa-za-poperednikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722922-nova-vlada-moldovi-virisili-vzatisa-za-poperednikiv.html


 

Поліцейських, які підтримали новий уряд 

Молдови, повернули на роботу 

Шестеро поліцейських генерального 

інспекторату поліції Молдови, звільнених 

через те, що вони виступили на підтримку 

уряду Маї Санду, відновлені на посадах.

 

Іран звинуватив Саудівську Аравію в 

"неправильній політиці" 

Офіційний Тегеран вважає, що "неправильний 

підхід" Ер-Ріяда викликає напруженість у 

регіоні.

 

США відряджають на Близький Схід тисячу 

військових 

Пентагон відправляє на Близький Схід тисячу 

військових, а також додаткові армійські 

ресурси у зв'язку з агресивною активністю 

Ірану.

 

Трамп зажадав від The New York Times 

розкрити свої джерела 

Обурення президента викликала публікація, 

присвячена можливому кібервтручанню США 

в російську енергетичну інфраструктуру.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722896-policejskih-aki-pidtrimali-novij-urad-moldovi-povernuli-na-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722896-policejskih-aki-pidtrimali-novij-urad-moldovi-povernuli-na-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722886-iran-zvinuvativ-saudivsku-araviu-v-nepravilnij-politici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722886-iran-zvinuvativ-saudivsku-araviu-v-nepravilnij-politici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722916-ssa-vidradzaut-na-blizkij-shid-tisacu-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722916-ssa-vidradzaut-na-blizkij-shid-tisacu-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722943-tramp-zazadav-vid-the-new-york-times-rozkriti-svoi-dzerela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722943-tramp-zazadav-vid-the-new-york-times-rozkriti-svoi-dzerela.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Ольга Харлан здобула "золото" на 

чемпіонаті Європи-2019 з фехтування 

Олімпійська чемпіонка українська шаблістка 

Ольга Харлан стала переможницею чемпіонату 

Європи з фехтування, який стартував 17 червня 

у Дюссельдорфі (Німеччина).

 

Зеленський запросив великий французький 

бізнес до України 

Президент України обговорив із флагманами 

французького бізнесу конкретні проекти, які 

можна буде реалізувати в нашій країні.

 

Комітет захисту журналістів нагадав 

Зеленському про Шеремета і Сущенка 

Комітет захисту журналістів закликав 

Володимира Зеленського зробити свободу 

преси пріоритетом.

 

 

Німеччина хотіла б надати Зеленському 

підтримку - Маас 

Німеччина очікує від Володимира Зеленського 

прогресу в реформах і хотіла б надати йому 

підтримку в боротьбі з корупцією та у 

вирішенні конфлікту на Донбасі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2722865-olga-harlan-zdobula-zoloto-na-nimeckomu-cempionati-evropi-z-fehtuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2722865-olga-harlan-zdobula-zoloto-na-nimeckomu-cempionati-evropi-z-fehtuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2722880-zelenskij-zaprosiv-velikij-francuzkij-biznes-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2722880-zelenskij-zaprosiv-velikij-francuzkij-biznes-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2722900-komitet-zahistu-zurnalistiv-nagadav-zelenskomu-pro-seremeta-i-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2722900-komitet-zahistu-zurnalistiv-nagadav-zelenskomu-pro-seremeta-i-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2722948-nimeccina-hotila-b-nadati-zelenskomu-pidtrimku-maas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2722948-nimeccina-hotila-b-nadati-zelenskomu-pidtrimku-maas.html


 

ДТП з українцями в Польщі: у шпиталі 

помер 19-річний хлопець 

У шпиталі міста Гожув Великопольський на 

заході Польщі в понеділок помер четвертий 

учасник жахливого ДТП– 19-річний Олександр 

К.

 

Політв'язень Карпюк у листі активістці 

розповів про свій День вишиванки 

Український політв'язень у РФ Микола 

Карпюк у листі українській активістці в Ризі 

Тетяні Лазді просив передати привіт 

політв'язням Володимиру Балуху та Євгену 

Панову і розповів, як відзначив День 

вишиванки.

 

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Три події тижня. Порозуміння у 

Вашингтоні, кремлівський репертуар та 

розв’язка у Молдові 

Трамп та Дуда провели переговори у 

Вашингтоні. Російська влада продовжує 

демонструвати нахабно-людожерську 

поведінку. Демократична партія Молдови 

відмовилася від влади.

 

Пірати XXI століття, або Як Іран 

“спалився” на підриві танкерів 

Оприлюднені Сполученими Штатами деталі 

нещодавніх атак у Оманській затоці свідчать, 

що Іран знову взявся за старе – нафтовий хаос 

та залякування

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2722872-dtp-z-ukraincami-v-polsi-u-spitali-pomer-19ricnij-hlopec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2722872-dtp-z-ukraincami-v-polsi-u-spitali-pomer-19ricnij-hlopec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2722874-politvazen-karpuk-u-listi-aktivistci-rozpoviv-pro-svij-den-visivanki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2722874-politvazen-karpuk-u-listi-aktivistci-rozpoviv-pro-svij-den-visivanki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722562-tri-podii-tizna-porozuminna-u-vasingtoni-kremlivskij-repertuar-ta-rozvazka-u-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722562-tri-podii-tizna-porozuminna-u-vasingtoni-kremlivskij-repertuar-ta-rozvazka-u-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722562-tri-podii-tizna-porozuminna-u-vasingtoni-kremlivskij-repertuar-ta-rozvazka-u-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722562-tri-podii-tizna-porozuminna-u-vasingtoni-kremlivskij-repertuar-ta-rozvazka-u-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2721645-pirati-xxi-stolitta-abo-ak-iran-spalivsa-na-pidrivi-tankeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2721645-pirati-xxi-stolitta-abo-ak-iran-spalivsa-na-pidrivi-tankeriv.html


 

Курбас би зацінив. Як опера-антиутопія 

відроджувала авангард 

11 червня на сцені Національного театру ім. 

Івана Франка відбулась прем’єра опери-

антиутопії GAZ. У п’єсі порушується проблема 

технологічного процесу та наслідків, до яких 

він може призвести.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

18 червня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1939 році, на Чернечій горі в 

Каневі, на могилі Тараса Шевченка був 

відкритий новий бронзовий пам’ятник.

 

На південному узбережжі США втричі 

зросла смертність серед дельфінів — 

науковці 

Працівники Національного управління 

океанічних і атмосферних досліджень США 

хочуть зрозуміти, чому на південному 

узбережжі країни втричі зросла смертність 

серед дельфінів.

 

Люди помирають не від того, про що 

найчастіше пишуть ЗМІ - Супрун 

Дослідження американських науковців 

виявило, що медіа найчастіше пишуть про 

загибель людей у терактах, хоча 

найпоширенішою причиною смерті є серцево-

судинні захворювання.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2721669-kurbas-bi-zaciniv-ak-operaantiutopia-vidrodzuvala-avangard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2721669-kurbas-bi-zaciniv-ak-operaantiutopia-vidrodzuvala-avangard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2721436-18-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2721436-18-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2722870-na-pivdennomu-uzberezzi-ssa-vtrici-zrosla-smertnist-sered-delfiniv-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2722870-na-pivdennomu-uzberezzi-ssa-vtrici-zrosla-smertnist-sered-delfiniv-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2722870-na-pivdennomu-uzberezzi-ssa-vtrici-zrosla-smertnist-sered-delfiniv-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2722870-na-pivdennomu-uzberezzi-ssa-vtrici-zrosla-smertnist-sered-delfiniv-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2722927-ludi-pomiraut-ne-vid-togo-pro-so-najcastise-pisut-zmi-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2722927-ludi-pomiraut-ne-vid-togo-pro-so-najcastise-pisut-zmi-suprun.html


 

У турецькій Каппадокії у липні пройде 

фестиваль повітряних куль 

150 повітряних куль піднімуться у небо під час 

фестивалю, якій відбудеться 3-7 липня в 

одному з найпопулярніших туристичних місць 

Туреччини – Каппадокії.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2722941-u-tureckij-kappadokii-u-lipni-projde-festival-povitranih-kul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2722941-u-tureckij-kappadokii-u-lipni-projde-festival-povitranih-kul.html

