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ТОП 

 

У світі вже 7,9 мільйона осіб заразилися 

коронавірусом 

Станом на ранок 15 червня у світі зафіксовано 

7 990 151 випадок коронавірусу, зокрема 435 

496 загиблих і 4 108 052 видужали. 

 

Кількість випадків COVID-19 на Буковині 

наближається до 4 тисяч 

У Чернівецькій області за добу зафіксовано 43 

випадки інфікування коронавірусом, 

загалом COVID-19 виявлено у 3964 осіб. 
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Два останні дні Закарпаття демонструє 

антирекорд з COVID-19 - ОДА 

За останні дві доби COVID-19 підтверджено у 

126 мешканців Закарпаття, такий високий 

показник зумовлений нехтуванням 

карантинними обмеженнями. 

 

Кількість інфікованих коронавірусом у 

Білорусі наближається до 54 тисяч 

У Білорусі одужали та виписані 30 103 

пацієнти, у яких раніше був підтверджений 

діагноз COVID-19. 

 

У Франції за добу виявили 407 випадків 

коронавірусу, 9 летальних 

У Франції з початку пандемії коронавірусу 

кількість виявлених інфікованих перевищила 

157 тис., але зберігається тенденція значного 

зменшення рівня смертності від COVID-19. 

 

Берлін розкритикував можливе посилення 

санкцій проти Nord Stream 2 - ЗМІ 

Посилення санкцій США проти газопроводу 

Nord Stream 2 стане серйозним зазіханням на 

європейську енергетичну безпеку і суверенітет 

ЄС, вважає МЗС Німеччини. 
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SpaceX вивела на орбіту ще 61 супутник 

13 червня компанія SpaceX запустила на орбіту 

58 супутників Starlink і 3 супутника SkySat 

Earth. 

СВІТ 

 

За час пандемії поліція ФРН видала майже 

200 тисяч відмов у в'їзді до країни 

Поліція Німеччини у рамках карантинних 

обмежень близько 196 тисяч разів відмовила в 

перетині кордону країни через відсутність 

поважних причин. З опівночі 15 червня 

контроль на кордонах Німеччини з сусідніми 

державами скасовується, нагадує DW. 

 

В Іспанії назвали дату відкриття кордонів 

після надзвичайного стану 

Режим надзвичайного стану, запроваджений в 

Іспанії у зв'язку з пандемією COVID-19, 

завершиться 21 червня – цього дня країна 

відкриє кордони з усіма членами ЄС. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба - про Донбас: Наступальна 

дипломатія виб’є у Росії аргумент про 

"погану" Україну 

У питанні розв’язання конфлікту на Донбасі 

Україна займає позицію наступальної 

дипломатії, що змусить Росію йти на 

конструктив та виб’є у неї аргумент про 

“погану” Україну. 
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МЗС Канади привітало зближення України 

та НАТО 

Канада вітає зближення України й НАТО та 

продовжує непохитно підтримувати 

український суверенітет. 

УКРАЇНА 

 

В Україні є проблеми з приєднанням 

невеликих міст до більших - Немчінов 

В Україні є проблеми з приєднанням 

невеликих міст до більших адміністративних 

одиниць. 

 

Хабар у $6 мільйонів: адвокат заявив про 

COVID-19 в одного з підозрюваних 

В одного з підозрюваних у справі про передачу 

хабаря у $6 мільйонів керівництву НАБУ і 

САП начебто виявили COVID-19. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 15 разів зривали "тишу" на 

Донбасі, один військовий поранений 

За минулу добу збройні формування РФ 15 

разів порушили режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 
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15 червня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Іван Миколайчук (1941-

1987) – актор, кінорежисер, сценарист, знакова 

постать українського кінематографа ХХ 

століття 

 

Кулеба - про подорожі за кордон: МЗС не 

стоятиме у громадян на шляху 

Міністерство закордонних справ не 

перешкоджатиме українцям, які хочуть поїхати 

за кордон на відпочинок, але нагадує, що в 

нинішніх умовах будь-яка подорож пов’язана з 

ризиком. 

 

Фільм про козаків - у ТОП-рейтингах 

турецького ТБ 

Фільм про бойове мистецтво українських 

козаків став рейтинговим у своєму сегменті на 

турецькому телебаченні. 

 

Франція послаблює карантин: у Парижі 

відкриваються кав'ярні 

З понеділка, 15 червня, усі регіони Франції 

переходять на «зелений» рівень 

епідеміологічної загрози. 
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Туреччина презентує програму безпечного 

туризму 

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет 

Нурі Ерсой 19 червня в Анталії презентує 

Програму сертифікації безпечного туризму та 

покаже на прикладі кількох готелів нові умови 

відпочинку в період пандемії COVID-19. 

 

На Закарпатті знайшли гриб-велетень 

На Закарпатті в сезон "тихого" полювання 

знайшли гриб-велетень. 

 

Дощі, грози та до +35°: якою буде погода на 

цьому тижні 

В Україні 15 червня грози, подекуди град і 

шквали 15-20 м/с. Вдень температура сягатиме 

23-32°. 

 

15 червня: народний календар і астровісник 

Нині почалась Петрівка; ховаємо 

Кострубонька, на кого працюють мухи і що 

очікувати від імпульсивного Овна. 
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