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ТОП 

 

Шмигаль сказав, за яких умов Україна 

повернеться до жорсткого карантину 

Уряд не планує найближчим часом змінювати 

систему управління карантинними заходами в 

Україні та відмовлятися від адаптивного 

карантину, але у разі суттєвого зростання 

захворюваності в більше ніж 10 областях, 

карантин може бути посилений по всій країні. 

 

 

У світі зафіксували 7,6 мільйона випадків 

коронавірусу 

Станом на ранок 12 червня у світі зафіксовано 

7 597 341 випадок коронавірусу, з яких 3 841 

537 осіб одужали та 423 844 - померли. 
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В Італії – найнижча добова кількість 

смертей від COVID-19 

В Італії зафіксували найнижчу кількість 

загиблих унаслідок пандемії COVID-19 

протягом доби з 2 березня. 

 

 

ЄІБ виділить €100 мільйонів німецькій 

компанії на розробку вакцини від COVID-19 

Європейський інвестиційний банк надасть 

німецькій фармакологічній компанії BioNTech 

SE, що спеціалізується на імунотерапії, 100 

мільйонів євро на підтримку програми з 

розробки вакцини від коронавірусу. 

 

 

У словацькій школі сталася різанина: є 

загиблі та травмовані 

У словацькому місті Врутки невідомий вчинив 

напад з ножем у місцевій школі, внаслідок чого 

кілька осіб загинули, інші були поранені. 

СВІТ 

 

Республіканці офіційно номінують Трампа 

кандидатом від партії на з'їзді у Флориді 

Керівництво Республіканської партії США 

нарешті прийняло рішення провести у Флориді 

партійний з'їзд, де буде оголошена номінація 

Дональда Трампа у якості єдиного кандидата 

від республіканців на подальших виборах 

президента США. 
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Помпео нагадав РФ про декларовані 30 

років тому прагнення до демократії та миру 

Державний секретар США Майкл Помпео 

привітав росіян з національним святом, Днем 

Росії, й нагадав, що в декларації про 

суверенітет РФ гарантувалися рівні права та 

захист усіх громадян, а також йшлося про мир і 

злагоду із сусідами. 

 

 

В КНДР вважають відносини з США 

"безнадійними 

Міністр закордонних справ КНДР Лі Сон Гвон 

заявив, що відносини між Північною Кореєю 

та США стали "безнадійними" з моменту 

історичної зустрічі Дональда Трампа та Кім 

Чен Ина. 

 

 

Трамп продовжив режим надзвичайної 

ситуації щодо Білорусі 

Президент США Дональд Трамп оголосив про 

рішення продовжити режим надзвичайної 

ситуації щодо Республіки Білорусь. 

 

 

Держборг США сягнув рекордних $26 

трильйонів 

Державний борг США вперше в історії сягнув 

26 трильйонів доларів. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Єрмак у Мінську обговорив візит 

Президента до Білорусі 

Керівник ОПУ Андрій Єрмак під час робочого 

візиту до Білорусі у складі української 

делегації обговорив з головою Адміністрації 

Президента Республіки Білорусь Ігорем 

Сергієнком поглиблення українсько-

білоруської співпраці. 

 

 

Пентагон назвав Україну "критично 

важливим партнером" у протистоянні з 

Росією 

Міністерство оборони США назвало "критично 

важливим" партнерство з Україною в 

оборонній сфері в процесі стратегічного 

протистояння Сполучених Штатів з Росією. 

 

 

Кулеба про подвійне громадянство: Маємо 

знайти рішення, але не з агресором 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

переконаний, що в Україні потрібно знайти 

збалансоване розв'язання питання щодо 

можливості запровадження подвійного 

громадянства. 

 

 

Росія відгризає суверенітет України шляхом 

"паспортизації" – США в ОБСЄ 

Сполучені Штати занепокоєні спробами уряду 

РФ відмежуватися від відповідальності за 

конфлікт на Донбасі та його зусиллями 

"відгризти" суверенітет України шляхом 

видачі російських паспортів. 
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Євросоюз нагадав, що ТКГ складається з 

Росії, України та ОБСЄ 

Європейський Союз закликав Тристоронню 

контактну групу досягти відчутного прогресу 

на шляху до мирного врегулювання з 

дотриманням суверенітету та територіальної 

цілісності України. 

 

 

Глави МЗС ЄС і Східного партнерства 

підготували ґрунт для майбутнього саміту 

Міністри закордонних справ країн ЄС та країн-

учасниць програми "Східне партнерство" на 

віртуальній зустрічі підготували ґрунт для 

майбутньої зустрічі лідерів, яка має відбутися 

18 червня у режимі телеконференції. 

 

 

Відносини з Україною важливі для Берліна 

– німецький дипломат 

Німеччина приділяє важливу увагу відносинам 

з Україною. 

 

Конфронтація між США та Китаєм створює 

для України нові можливості – експерти 

Україна повинна розглядати нинішнє 

економічне протистояння між США та Китаєм 

як вікно для власних можливостей. 

УКРАЇНА 
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Ляшко пояснив рекордне зростання 

кількості хворих COVID-19 

Головний санітарний лікар України Віктор 

Ляшко пояснив рекордне зростання кількості 

людей, у яких виявили коронавірусну хворобу, 

отриманням результатів від зразків, які були 

направлені на аналіз ще за кілька днів до того. 

 

 

Телеканал "Дім" передають Мінреінтеграції 

Нині триває процес передачі телеканалу для 

тимчасово окупованих територій «Дім» від 

Міністерства культури та інформаційної 

політики до Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій. 

 

 

Ткаченко пояснив, навіщо в Україні 

знімають російськомовні серіали 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко вважає, що 

російськомовні серіали, вироблені в Україні 

українською командою, сприяють розвитку 

української індустрії та економіки. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі за минулу добу окупанти 16 разів 

зривали "тишу", постраждали три бійці 

ЗСУ 

За минулу добу, 11 червня, збройні 

формування Російської Федерації 16 разів 

порушили режим припинення вогню. 
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Окупанти навмисно знищили камеру СММ 

біля Петрівського – Україна в ОБСЄ 

Бойовики навмисно знищили камеру СММ 

ОБСЄ на ділянці розведення сил у 

Петрівському після того, як Місія засвідчила 

там відновлення позицій російських 

окупаційних сил. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні з ініціативи ООН відзначається 

Всесвітній день боротьби з дитячою працею. 

 

 

Регулярне авіасполучення між Україною та 

Нідерландами відновиться з 16 червня 

З 16 червня 2020 року МАУ відновлює 

регулярні авіаперевезення за маршрутом 

Амстердам-Київ. 

 

 

Фінляндія пом'якшить обмеження на 

поїздки до сусідніх країн, окрім Швеції та 

РФ 

Уряд Фінляндії пом'якшить обмеження на 

поїздки до Балтійських і Скандинавських 

країн, за винятком Швеції та Росії. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3043866-finlandia-pomaksit-obmezenna-na-poizdki-do-susidnih-krain-okrim-svecii-ta-rf.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3043866-finlandia-pomaksit-obmezenna-na-poizdki-do-susidnih-krain-okrim-svecii-ta-rf.html


 

Літо тільки починається: прогнозують 

спеку до +36° 

У п'ятницю в окремих регіонах України 

очікуються короткочасні дощі та грози, вночі 

16-21°, вдень 29-34°. 

 

 

12 червня: народний календар і астровісник 

Нині святого Ісакія; оминаємо хащі, 

спостерігаємо за павуками і в чомусь 

остаточно ставимо крапку. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3043739-lito-tilki-pocinaetsa-prognozuut-speku-do-36.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3043739-lito-tilki-pocinaetsa-prognozuut-speku-do-36.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3043739-lito-tilki-pocinaetsa-prognozuut-speku-do-36.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3043569-12-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3043569-12-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

