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ВАЖЛИВО 

 

Британія закликала РФ співпрацювати з 

прокуратурою Нідерландів у справі MH17 

Міністр закордонних справ Великої Британії 

Джеремі Гант закликав РФ співпрацювати зі 

слідчими після оголошення імен чотирьох 

підозрюваних у причетності до катастрофи 

рейсу МН17, збитого російськими військовими 

над Донбасом у 2014 році.

 

Нідерланди знову закликали Росію до 

співпраці у справі MH17 

Нідерланди вкотре закликали Росію, за 

допомогою дипломатичних каналів, 

співпрацювати в розслідуванні катастрофи 

MH17. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724375-britania-zaklikala-rf-spivpracuvati-z-prokuraturou-niderlandiv-u-spravi-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724375-britania-zaklikala-rf-spivpracuvati-z-prokuraturou-niderlandiv-u-spravi-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724385-niderlandi-znovu-zaklikali-rosiu-do-spivpraci-u-spravi-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724385-niderlandi-znovu-zaklikali-rosiu-do-spivpraci-u-spravi-mh17.html


 

Канада підтримала прокуратуру 

Нідерландів щодо винуватців катастрофи 

МН17 

Канада погодилася із висновками Національної 

прокуратури Нідерландів щодо чотирьох 

причетних до збиття Боїнгу 777 “Малазійських 

авіаліній”.

 

У МЗС сказали, які наслідки матиме для 

Росії ігнорування рішень міжнародних судів 

Речниця МЗС Катерина Зеленко вважає, що 

Росії буде важко залишити без наслідків грубе 

ігнорування рішень міжнародних судів.

 

СВІТ 

 

У Конгресі США запропонували визнати 

Росію спонсором тероризму 

Сенатор-республіканець від Колорадо і член 

Гельсінської комісії США Кору Гарднер має 

намір домагатися визнання Росії "державою-

спонсором тероризму".

 

Мінфін США покарав росіян за порушення 

санкцій проти Північної Кореї 

Міністерство фінансів США запровадило 

санкції проти російської організації, яка 

здійснювала фінансові операції з 

північнокорейськими установами в обхід 

введених раніше санкцій США і ООН.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724423-kanada-pidtrimala-prokuraturu-niderlandiv-sodo-vinuvatciv-katastrofi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724423-kanada-pidtrimala-prokuraturu-niderlandiv-sodo-vinuvatciv-katastrofi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724423-kanada-pidtrimala-prokuraturu-niderlandiv-sodo-vinuvatciv-katastrofi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724423-kanada-pidtrimala-prokuraturu-niderlandiv-sodo-vinuvatciv-katastrofi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724460-u-mzs-skazali-aki-naslidki-matime-dla-rosii-ignoruvanna-risen-miznarodnih-sudiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724460-u-mzs-skazali-aki-naslidki-matime-dla-rosii-ignoruvanna-risen-miznarodnih-sudiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724422-u-kongresi-ssa-zaproponuvali-viznati-rosiu-sponsorom-terorizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724422-u-kongresi-ssa-zaproponuvali-viznati-rosiu-sponsorom-terorizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724387-minfin-ssa-pokarav-rosian-za-porusenna-sankcij-proti-pivnicnoi-korei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724387-minfin-ssa-pokarav-rosian-za-porusenna-sankcij-proti-pivnicnoi-korei.html


 

Трамп зустрінеться з лідерами Росії та 

Китаю на саміті G20 

Президент США Дональд Трамп підтвердив, 

що зустрінеться з президентом Росії 

Володимиром Путіним і головою КНР Сі 

Цзіньпіном на саміті G20.

 

Лідер КНР закликав поліпшити відносини з 

Північною Кореєю 

Голова Китайської Народної Республіки Сі 

Цзіньпін пообіцяв покращити відносини з 

Північною Кореєю та сприяти зміцненню 

регіонального миру та стабільності.

 

На посаду прем’єра Британії претендують 

чотири кандидати 

Кількість кандидатів на посаду глави уряду 

Великої Британії скоротилася до чотирьох осіб, 

після того, як з конкурсу вибув міністр з 

питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт.

 

Ердоган: Туреччина звернеться до 

міжнародних судів через смерть Мурсі 

Організація ісламського співробітництва має 

вжити заходів з огляду на смерть колишнього 

президента Єгипту Мухамеда Мурсі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724442-tramp-zustrinetsa-z-liderami-rosii-ta-kitau-na-samiti-g20.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724442-tramp-zustrinetsa-z-liderami-rosii-ta-kitau-na-samiti-g20.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724404-lider-knr-zaklikav-polipsiti-vidnosini-z-pivnicnou-koreeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724404-lider-knr-zaklikav-polipsiti-vidnosini-z-pivnicnou-koreeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724381-na-posadu-premera-britanii-zalisilosa-cotiri-kandidati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724381-na-posadu-premera-britanii-zalisilosa-cotiri-kandidati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724392-erdogan-tureccina-zvernetsa-do-miznarodnih-sudiv-cerez-smert-mursi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724392-erdogan-tureccina-zvernetsa-do-miznarodnih-sudiv-cerez-smert-mursi.html


 

Євросоюз обіцяє й надалі докладати зусиль 

для захисту біженців 

Євросоюз продовжуватиме гуманітарні 

зусилля, спрямовані на захист біженців як у 

Європі, так і за її межами.

 

В Ірані збили американський безпілотник 

Американський стратегічний розвідувальний 

безпілотник Global Hawk збили у провінції 

Хормозган на півдні Ірану.

 

У США з рейок зійшов потяг з 

боєприпасами 

В американському штаті Невада зійшов 

з рейок поїзд, який перевозив боєприпаси 

та вибухові речовини.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Мінську знову не вдалося узгодити 

"хлібне перемир'я" 

Під час засідання робочої групи з безпеки 

Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у 

середу в Мінську сторони не змогли узгодити 

текст спільної заяви з приводу так званого 

"хлібного перемир'я".

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724418-evrosouz-i-nadali-dokladatime-zusil-dla-zahistu-bizenciv-recnik-ek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724418-evrosouz-i-nadali-dokladatime-zusil-dla-zahistu-bizenciv-recnik-ek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724443-v-irani-zbili-amerikanskij-bezpilotnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724443-v-irani-zbili-amerikanskij-bezpilotnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724439-u-ssa-z-rejok-zijsov-potag-z-boepripasami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724439-u-ssa-z-rejok-zijsov-potag-z-boepripasami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2724397-u-minsku-znovu-ne-vdalosa-uzgoditi-hlibne-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2724397-u-minsku-znovu-ne-vdalosa-uzgoditi-hlibne-peremira.html


 

У поліції розповіли, що заявила близька до 

загиблого депутата Тимчука особа 

Близька до загиблого народного депутата 

Дмитра Тимчука особа заявила про ймовірну 

відсутність у його помешканні кількох 

ювелірних виробів.

 

Польща готова приєднати свій газопровід до 

української ГТС 

Польща готова приєднати газопровід на 2 тис. 

млрд куб. м до української газотранспортної 

системи в Германовицях.

 

ТОЧКА ЗОРУ 

 

США переходять в кібер-наступ на Росію 

(АНАЛІТИКА) 

Журналісти “Нью-Йорк Таймс” пролили світло 

на реальну американську стратегію цифрового 

протистояння з РФ

 

Повна валютна свобода: хочеш - продавай 

валюту, хочеш – ні (АНАЛІТИКА) 

Вимогу обов’язкового продажу валютних 

надходжень знято - священна “корова” 

валютного регулювання наказала довго жити

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724367-u-policii-rozpovili-so-zaavila-blizka-do-zagiblogo-deputata-timcuka-osoba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2724367-u-policii-rozpovili-so-zaavila-blizka-do-zagiblogo-deputata-timcuka-osoba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724435-polsa-gotova-priednati-svij-gazoprovid-do-ukrainskoi-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724435-polsa-gotova-priednati-svij-gazoprovid-do-ukrainskoi-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724318-ssa-perehodat-v-kibernastup-na-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2724318-ssa-perehodat-v-kibernastup-na-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724314-povna-valutna-svoboda-hoces-prodavaj-valutu-hoces-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2724314-povna-valutna-svoboda-hoces-prodavaj-valutu-hoces-ni.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

20 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, з ініціативи ООН, відзначається 

Всесвітній день біженців.

 

Зловживання антибіотиками може 

перекреслити століття медичних досягнень - 

ВООЗ 

За даними Всесвітньої організації охорони 

здоров'я, близько 50% антибіотиків 

використовуються не за призначенням, тому у 

світі продовжує поширюватися стійкість 

організму людини до антибіотиків.

 

Дружина Медведчука розширила свій 

нафтобізнес у Росії 

Дружина голови політради партії "Опозиційна 

платформа – За життя" Віктора Медведчука 

Оксана Марченко контролює вже не 50, а 61% 

російської компанії "НЗНП Трейд", яка бурить 

нафтові свердловини в Ханти-Мансійському 

окрузі Росії.

 

Конгрес США закликав Facebook 

пригальмувати із запуском криптовалюти 

Голова комітету Палати представників 

Конгресу США з питань фінансових послуг 

Максін Уотерс закликала Facebook зачекати з 

запуском власної криптовалюти за кілька 

годин після оголошення соцмережею планів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2723961-20-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2723961-20-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724364-zlovzivanna-antibiotikami-moze-perekresliti-stolitta-medicnih-dosagnen-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724364-zlovzivanna-antibiotikami-moze-perekresliti-stolitta-medicnih-dosagnen-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724364-zlovzivanna-antibiotikami-moze-perekresliti-stolitta-medicnih-dosagnen-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724364-zlovzivanna-antibiotikami-moze-perekresliti-stolitta-medicnih-dosagnen-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724408-druzina-medvedcuka-rozsirila-svij-naftobiznes-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2724408-druzina-medvedcuka-rozsirila-svij-naftobiznes-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2724425-kongresi-ssa-zaklikav-facebook-prigalmuvati-iz-zapuskom-kriptovaluti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2724425-kongresi-ssa-zaklikav-facebook-prigalmuvati-iz-zapuskom-kriptovaluti.html


 

В Індонезії вирішили перенести столицю 

Влада Індонезії планує у 2024 році розпочати 

процес перенесення столиці з Джакарти до 

іншого міста.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724427-v-indonezii-virisili-perenesti-stolicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724427-v-indonezii-virisili-perenesti-stolicu.html

