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СВІТ 

 

Трамп офіційно розпочав перевиборчу 

кампанію 

Нинішній господар Білого дому офіційно 

оголосив про початок власної кампанії на 

президентських перегонах 2020 року.

 

Борис Джонсон виграв другий тур виборів 

лідера консерваторів 

Ексміністр закордонних справ Великої 

Британії Борис Джонсон здобув перемогу в 

другому турі голосування за очільника 

Консервативної партії - а отже, і главу уряду.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723648-tramp-oficijno-rozpocav-pereviborcu-kampaniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723648-tramp-oficijno-rozpocav-pereviborcu-kampaniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723583-boris-dzonson-vigrav-drugij-tur-viboriv-lidera-konservatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723583-boris-dzonson-vigrav-drugij-tur-viboriv-lidera-konservatoriv.html


 

МЗС Туреччини: Членство в ЄС 

залишається стратегічною метою країни 

Туреччина робить суттєвий внесок у 

підтримання миру та стабільності в регіоні, що 

відповідає стратегічним підходам Євросоюзу.

 

У Британії двох неонацистів увʼязнили за 

погрози принцу Гаррі 

Двоє британських підлітків, які погрожували 

принцу Гаррі через те, що він одружився з 

мулаткою, потрапили за ґрати.

 

Експерт із Франції розкритикував владу, 

яка не називає РФ агресором 

Директор паризького Центру вивчення і 

аналізу політичної діяльності (CERAP) Ніколя 

Тензер указав офіційному Парижу на 

невідповідність позиції щодо “сторін 

конфлікту” на Донбасі.

 

РФ остаточно втратила можливість 

повернути Україну в імперію – Волкер 

Спроби Кремля повернути Україну під свій 

вплив, зробити її частиною "Російської імперії" 

не матимуть успіху, оскільки цього вже не 

захоче український народ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723632-mzs-tureccini-clenstvo-v-es-zalisaetsa-strategicnou-metou-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723632-mzs-tureccini-clenstvo-v-es-zalisaetsa-strategicnou-metou-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723612-u-britanii-dvoh-neonacistiv-uvaznili-za-pogrozi-princu-garri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723612-u-britanii-dvoh-neonacistiv-uvaznili-za-pogrozi-princu-garri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723618-francuzkij-ekspert-rozkritikuvav-vladu-aka-ne-nazivae-rf-agresorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723618-francuzkij-ekspert-rozkritikuvav-vladu-aka-ne-nazivae-rf-agresorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723604-rosia-ostatocno-vtratila-mozlivist-povernuti-ukrainu-v-imperiu-volker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723604-rosia-ostatocno-vtratila-mozlivist-povernuti-ukrainu-v-imperiu-volker.html


 

Волкер пояснив, чому не можна 

відмовлятися від "Мінська" 

Єдине, що заважає Мінським угодам - 

відсутність політичної волі РФ виконувати їх.

 

Волкер збирається до України найближчим 

часом 

Курт Волкер протягом найближчих тижнів має 

намір відвідати Київ - цей візит передуватиме 

переговорам президентів України та США у 

Вашингтоні.

 

Кума голови МВС Молдови призначили 

начальником поліції 

Прем'єр-міністр Молдови Мая Санду обіцяє 

розібратися з призначенням керівником 

генерального інспекторату поліції Георге 

Балана - кума міністра внутрішніх справ 

Андрія Нестасе.

 

У Пентагону зʼявився новий керівник 

Патрік Шенаген, в.о. міністра оборони США, 

припинив свою участь у процесі затвердження 

на посаді, замість нього очільником Пентагону 

тимчасово призначений міністр сухопутних 

військ Марк Еспер.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723636-volker-poasniv-comu-ne-mozna-vidmovlatisa-vid-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723636-volker-poasniv-comu-ne-mozna-vidmovlatisa-vid-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723614-volker-zbiraetsa-do-ukraini-najblizcim-casom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723614-volker-zbiraetsa-do-ukraini-najblizcim-casom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723652-kuma-golovi-mvs-moldovi-priznacili-nacalnikom-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723652-kuma-golovi-mvs-moldovi-priznacili-nacalnikom-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723591-u-pentagonu-zavivsa-novij-kerivnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723591-u-pentagonu-zavivsa-novij-kerivnik.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Конгрес США затвердив пакет допомоги 

Україні на $250 мільйонів 

Конгрес США затвердив весь пакет безпекової 

допомоги на суму 250 млн. дол., що має бути 

наданий Україні у 2019 році по лінії Пентагону 

на посилення національної безпеки і оборони.

 

США мають дати Україні більше 

"Джавелінів" - Гербст 

Реагування Заходу на агресію РФ проти 

України, що включає допомогу українському 

війську, є суттєвим, однак не надто 

ефективним.

 

Зеленський пройшов тест "класичної 

дипломатії" у Парижі та Берліні - Єлісєєв 

Під час візитів до Парижа та Берліна лідери 

Франції та Німеччини тестували президента 

України Володимира Зеленського щодо межі 

компромісу, на які нова команда готова піти 

стосовно до Росії.

 

Зеленський — бізнесменам ФРН: Я 

гарантуватиму незалежність інвестицій 

Президент України провів у Берліні зустріч із 

представниками великого та середнього 

бізнесу Німеччини.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723572-kongres-ssa-zatverdiv-paket-dopomogi-ukraini-na-250-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723572-kongres-ssa-zatverdiv-paket-dopomogi-ukraini-na-250-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2723620-ssa-maut-dati-ukraini-bilse-dzaveliniv-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2723620-ssa-maut-dati-ukraini-bilse-dzaveliniv-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723586-zelenskij-projsov-test-klasicnoi-diplomatii-u-parizi-ta-berlini-eliseev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723586-zelenskij-projsov-test-klasicnoi-diplomatii-u-parizi-ta-berlini-eliseev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2723596-zelenskij-biznesmenam-frn-a-garantuvatimu-nezaleznist-investicij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2723596-zelenskij-biznesmenam-frn-a-garantuvatimu-nezaleznist-investicij.html


 

Зеленський нагадав німецьким політикам 

про полонених моряків у РФ 

Президент Володимир Зеленський провів 

зустрічі зі співголовою партії «Союз 90/Зелені» 

Робертом Хабеком та головою партії 

«Християнсько-демократичний союз» 

Аннегрет Крамп-Карренбауер.

 

США наполягають на звільненні 

українських моряків 

Офіційний Вашингтон докладає зусиль у 

контактах з Москвою задля визволення 

українських моряків і кораблів, які РФ 

незаконно захопила в міжнародних водах 

Чорного моря.

 

Мати нагодувала Кольченка борщем у 

російській колонії 

Під час тривалого побачення з кримським 

політв'язнем Олександром Кольченком у 

російській колонії в Челябінській області його 

мати Лариса годувала сина кримськими 

фруктами та українським борщем.

 

Адвокати оскаржать відмову ФСБ 

госпіталізувати Бекірова 

Захист Едема Бекірова оскаржить рішення 

ФСБ Росії не госпіталізувати тяжкохворого 

активіста.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723581-zelenskij-nagadav-nimeckimi-politikam-pro-polonenih-morakiv-u-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723581-zelenskij-nagadav-nimeckimi-politikam-pro-polonenih-morakiv-u-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2723608-ssa-napolagaut-na-zvilnenni-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2723608-ssa-napolagaut-na-zvilnenni-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2723576-mati-nagoduvala-kolcenka-borsem-u-rosijskij-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2723576-mati-nagoduvala-kolcenka-borsem-u-rosijskij-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2723589-advokati-oskarzat-vidmovu-fsb-gospitalizuvati-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2723589-advokati-oskarzat-vidmovu-fsb-gospitalizuvati-bekirova.html


ТОЧКА ЗОРУ 

 

Світ закриває очі на війну Росії проти 

України - Грегор Розумовський 

(ЕКСКЛЮЗИВ) 

На Донбасі відбувається не якесь повстання, а 

справжня війна РФ проти України, однак Захід 

відводить очі і намагається вести політику 

замирення агресора.

 

Старі гріхи Платіні (ОГЛЯД) 

Колишній президент УЄФА і легендарний 

футболіст знову в кримінальних новинах.  

 

Люди їдуть у Карпати, а Карпат не бачать 

Поради експерта з регіонального туризму – де 

туристам шукати незабутні враження на 

Закарпатті

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 червня: народний календар і астровісник 

Емоційно напружений і непростий день. Будь-

яка дія зустрічає протидію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723646-svit-zakrivae-oci-na-vijnu-rosii-proti-ukraini-gregor-rozumovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723646-svit-zakrivae-oci-na-vijnu-rosii-proti-ukraini-gregor-rozumovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723646-svit-zakrivae-oci-na-vijnu-rosii-proti-ukraini-gregor-rozumovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723646-svit-zakrivae-oci-na-vijnu-rosii-proti-ukraini-gregor-rozumovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2723314-stari-grihi-platini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2723314-stari-grihi-platini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2723359-ludi-idut-u-karpati-a-karpat-ne-bacat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2723359-ludi-idut-u-karpati-a-karpat-ne-bacat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723152-19-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723152-19-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Фільм “Плем’я” встановив рекорд для 

українського кіно з переглядів на YouTube 

Українську кінострічку «Плем’я» подивилося 

понад 22 мільйона осіб на YouTube, що є 

абсолютним рекордом для вітчизняного кіно.

 

У Херсоні презентували роман, 

присвячений Катерині Гандзюк 

Письменник Владислав Івченко презентував у 

Херсоні свій новий роман «Ноги», який 

присвятив Катерині Гандзюк.

 

З ВІЛ-інфекцією живуть понад 244 тисяч 

українців - Супрун 

В Україні понад 244 тисячі осіб живуть з ВІЛ-

інфекцією, і лише половина з них знають про 

свій статус.

 

BMW відкликає в Європі понад 500 тисяч 

авто 

Німецький автоконцерн BMW відкликає в 

Європі 560 тис. автомобілів. З них майже 274 

тис. будуть відкликані в Німеччині.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723593-film-plema-vstanoviv-rekord-dla-ukrainskogo-kino-z-peregladiv-na-youtube.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723593-film-plema-vstanoviv-rekord-dla-ukrainskogo-kino-z-peregladiv-na-youtube.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2723630-u-hersoni-prezentuvali-roman-prisvacenij-katerini-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2723630-u-hersoni-prezentuvali-roman-prisvacenij-katerini-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723644-z-vilinfekcieu-zivut-ponad-244-tisac-ukrainciv-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2723644-z-vilinfekcieu-zivut-ponad-244-tisac-ukrainciv-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2723668-bmw-vidklikae-v-evropi-ponad-500-tisac-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2723668-bmw-vidklikae-v-evropi-ponad-500-tisac-avto.html


 

19 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні роковини з дня смерті Івана Драча - 

українського поета, перекладача, 

кіносценариста, драматурга, громадського 

діяча.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2723167-19-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2723167-19-cervna-pamatni-dati.html

