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Зеленський зустрівся із засновником 

компанії - власника сервісу Viber 

Президент України Володимир Зеленський 
зустрівся з засновником японської компанії 
Rakuten Хіроші Мікітані. 

 

Стало відомо, хто переміг у конкурсі на 

голову Митної служби 

Перший заступник міністра економічного 
розвитку і торгівлі Максим Нефьодов 
переміг в конкурсі на посаду голови 
Державної митної служби. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728131-zelenskij-zustrivsa-iz-zasnovnikom-kompanii-vlasnika-servisu-viber.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728131-zelenskij-zustrivsa-iz-zasnovnikom-kompanii-vlasnika-servisu-viber.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728131-zelenskij-zustrivsa-iz-zasnovnikom-kompanii-vlasnika-servisu-viber.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728157-stalo-vidomo-hto-peremig-u-konkursi-na-golovu-mitnoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728157-stalo-vidomo-hto-peremig-u-konkursi-na-golovu-mitnoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728157-stalo-vidomo-hto-peremig-u-konkursi-na-golovu-mitnoi-sluzbi.html


 

ЦВК зареєструвала ще 841 кандидата-

мажоритарника та списки трьох партій 

Центральна виборча комісія зареєструвала 
ще 841 кандидата в народні депутати в 
одномандатних виборчих округах та 339 
кандидатів за партійними виборчими 
списками в загальнодержавному 
виборчому окрузі під час позачергових 
парламентських виборів. 

 

До ЦВК приходили представники партії 

Саакашвілі, але в будівлю їх не пустили 

Кілька десятків представників політичної 

партії «Рух нових сил» намагалися після 10-ї 

вечора потрапити в Центральну виборчу 

комісію, але пройти у будівлю не змогли. 

СВІТ 

 

ПАРЄ не повинна заохочувати агресію Росії 

– конгресмен США 

Рішення Парламентської асамблеї Ради 
Європи про усунення обмежень проти 
Росії, яка продовжує анексію й окупацію 
Криму, є нічим іншим як заохоченням 
агресії Кремля, яку висловлює більшість 
країн Європи. 

 

США: Туреччина втратить винищувач F-35, 

якщо придбає у Росії систему ППО 

Якщо Туреччина не відмовиться від планів 
придбання російської системи ППО – США 
не дозволять збройним силам Туреччини 
використовувати літак F-35 та брати участь 
у програмах його розвитку. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728155-cvk-zareestruvala-se-841-kandidatamazoritarnika-ta-spiski-troh-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728155-cvk-zareestruvala-se-841-kandidatamazoritarnika-ta-spiski-troh-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728155-cvk-zareestruvala-se-841-kandidatamazoritarnika-ta-spiski-troh-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728163-do-cvk-prihodili-predstavniki-partii-saakasvili-ale-v-budivlu-ih-ne-pustili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728163-do-cvk-prihodili-predstavniki-partii-saakasvili-ale-v-budivlu-ih-ne-pustili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2728163-do-cvk-prihodili-predstavniki-partii-saakasvili-ale-v-budivlu-ih-ne-pustili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728189-pare-ne-povinna-zaohocuvati-agresiu-rosii-kongresmen-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728189-pare-ne-povinna-zaohocuvati-agresiu-rosii-kongresmen-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728189-pare-ne-povinna-zaohocuvati-agresiu-rosii-kongresmen-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728207-ssa-tureccina-vtratit-vinisuvac-f35-akso-pridbae-u-rosii-sistemu-ppo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728207-ssa-tureccina-vtratit-vinisuvac-f35-akso-pridbae-u-rosii-sistemu-ppo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728207-ssa-tureccina-vtratit-vinisuvac-f35-akso-pridbae-u-rosii-sistemu-ppo.html


 

Мюллер погодився свідчити перед 

Конгресом щодо "російської" справи 

Спецпрокурор США Роберт Мюллер дав 
офіційну згоду взяти особисту участь у 
слуханнях одразу у двох комітетах Палати 
представників, яка контролюється 
демократичною більшістю. 

 

Трамп пригрозив Ірану потужною силовою 

відповіддю на нові атаки 

Президент США Дональд Трамп заявив, 
що Вашингтон готовий дати потужну 
силову відповідь на будь-які атаки з боку 
Ірану. 

 

Росія продовжує військову підтримку 

режиму Мадуро – Держдеп США 

Режим диктатора Ніколаса Мадуро в 
Венесуелі продовжує отримувати військову 
підтримку з боку Росії та витрачати на це 
сотні мільйонів доларів попри гуманітарну 
кризу в країні. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Сьогодні ПАРЄ розгляне оскарження 

повноважень російської делегації 

У середу Парламентська асамблея Ради 
Європи розгляне оскарження повноважень 
російської делегації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728194-muller-pogodivsa-svidciti-pered-kongresom-sodo-rosijskoi-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728194-muller-pogodivsa-svidciti-pered-kongresom-sodo-rosijskoi-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728194-muller-pogodivsa-svidciti-pered-kongresom-sodo-rosijskoi-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728138-tramp-prigroziv-iranu-potuznou-silovou-vidpoviddu-na-novi-ataki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728138-tramp-prigroziv-iranu-potuznou-silovou-vidpoviddu-na-novi-ataki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728138-tramp-prigroziv-iranu-potuznou-silovou-vidpoviddu-na-novi-ataki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728151-rosia-prodovzue-vijskovu-pidtrimku-rezimu-maduro-derzdep-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728151-rosia-prodovzue-vijskovu-pidtrimku-rezimu-maduro-derzdep-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728151-rosia-prodovzue-vijskovu-pidtrimku-rezimu-maduro-derzdep-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728165-sogodni-pare-rozglane-oskarzenna-povnovazen-rosijskoi-delegacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728165-sogodni-pare-rozglane-oskarzenna-povnovazen-rosijskoi-delegacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728165-sogodni-pare-rozglane-oskarzenna-povnovazen-rosijskoi-delegacii.html


 

Тейлор назвав своїми пріоритетами 

деокупацію Донбасу і боротьбу з корупцією 

Тимчасовий повірений у справах США в 
Україні Вільям Тейлор ключовими 
пріоритетами своєї роботи у Києві назвав 
деокупацію Донбасу і боротьбу з 
корупцією. 

 

Трюдо розповів, про що спілкуватиметься із 

Зеленським 

Президент України Володимир Зеленський 
та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 
під час зустрічі у Торонто шукатимуть 
способи збільшити кількість робочих місць. 

 

Український спецпідрозділ уперше пройшов 

сертифікацію НАТО  

Уперше в історії підрозділ з країни, яка не є 
членом Північноатлантичного альянсу, зміг 
пройти сертифікацію як підрозділ SOF (сил 
спеціальних операцій) НАТО. 

 

США виділять Україні $4 млн для 

поліпшення захисту військових складів 

Уряд Сполучених Штатів і Україна 
підписали меморандум, який передбачає 
виділення $4 млн додаткових коштів для 
підвищення захисту військових складів на 
території України. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728133-tejlor-nazvav-svoimi-prioritetami-deokupaciu-donbasu-i-borotbu-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728133-tejlor-nazvav-svoimi-prioritetami-deokupaciu-donbasu-i-borotbu-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728133-tejlor-nazvav-svoimi-prioritetami-deokupaciu-donbasu-i-borotbu-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728215-trudo-rozpoviv-pro-so-spilkuvatimetsa-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728215-trudo-rozpoviv-pro-so-spilkuvatimetsa-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728215-trudo-rozpoviv-pro-so-spilkuvatimetsa-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728209-ukrainskij-specpidrozdil-uperse-projsov-sertifikaciu-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728209-ukrainskij-specpidrozdil-uperse-projsov-sertifikaciu-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728209-ukrainskij-specpidrozdil-uperse-projsov-sertifikaciu-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728177-ssa-vidilat-ukraini-4-mln-dla-polipsenna-zahistu-vijskovih-skladiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728177-ssa-vidilat-ukraini-4-mln-dla-polipsenna-zahistu-vijskovih-skladiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2728177-ssa-vidilat-ukraini-4-mln-dla-polipsenna-zahistu-vijskovih-skladiv.html


 

26 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні відзначається День 

кримськотатарського прапора. 

 

Окупанти 32 рази обстріляли позиції ЗСУ, 

семеро поранених 

25 червня збройні формування Російської 
Федерації 32 рази порушили режим 
припинення вогню. 

 

Наречена Хашоггі закликала ООН до 

міжнародного розслідування його вбивства 

Хатідже Ченгіз, наречена убитого журналіста з 

Саудівської Аравії Джамаля Хашоггі, 

закликала до міжнародного розслідування його 

вбивства. 

 

Кінець тижня принесе різке зниження 

температури й грози 

В Україні у середу переважно без опадів, 

температура 27-32°, а вже з 28 червня 

очікується різке зниження температури. 

 

26 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Килини; хто набридатиме, а хто 
потерпатиме, куди варто вступати і 
тримаймо удар 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727804-26-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727804-26-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728226-okupanti-32-razi-obstrilali-pozicii-zsu-semero-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728226-okupanti-32-razi-obstrilali-pozicii-zsu-semero-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2728226-okupanti-32-razi-obstrilali-pozicii-zsu-semero-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728183-narecena-hasoggi-zaklikala-oon-do-miznarodnogo-rozsliduvanna-jogo-vbivstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728183-narecena-hasoggi-zaklikala-oon-do-miznarodnogo-rozsliduvanna-jogo-vbivstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2728183-narecena-hasoggi-zaklikala-oon-do-miznarodnogo-rozsliduvanna-jogo-vbivstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2727971-kinec-tizna-prinese-rizke-znizenna-temperaturi-i-grozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2727971-kinec-tizna-prinese-rizke-znizenna-temperaturi-i-grozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2727971-kinec-tizna-prinese-rizke-znizenna-temperaturi-i-grozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2727802-26-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2727802-26-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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