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ТОП 

 

У Бельгії вже понад 60 тисяч осіб 

заразилися коронавірусом 

У Бельгії загальна кількість інфікованих 

коронавірусом зросла до 60,1 тисячі осіб. 

 

У країнах Балтії нарахували вже понад 4 

800 випадків COVID-19 

Кількість зареєстрованих випадків COVID-19 у 

трьох Балтійських країнах зросла до 4844 осіб. 
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В Італії знизилась добова смертність від 

COVID-19 

В Італії упродовж минулої доби внаслідок 

пандемії коронавірусної хвороби померли 26 

людей – добова смертність такого рівня 

фіксувалася востаннє 28 лютого. 

 

Штати виключили гідроксихлорохін зі 

списку ліків проти COVID-19 

Адміністрація контролю за якістю харчових 

продуктів і медикаментів США виключила 

препарати на основі гідроксихлорохіну зі 

списку рекомендованих для лікування COVID-

19 ліків. 

 

AI закликала долучися до визволення 

фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" 

В Amnesty International вважають в'язнями 

совісті шістьох кримських політв'язнів — 

фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" 

та закликають долучитися до кампанії за їх 

визволення. 

 

Ізраїль обстріляв позиції угруповання 

ХАМАС у Секторі Гази 

Ізраїльські війська з літаків й танків завдали 

кількох ударів по об’єктах угруповання 

ХАМАС на території Сектору Гази. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3045900-v-italii-znizilas-dobova-smertnist-vid-covid19.html
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Трамп оголосив про кінець "ери 

нескінченних воєн" для США 

Дональд Трамп заявив, що завдання 

американської армії полягає у захисті життєво 

важливих інтересів США, а не чужих країн, 

"про які багато людей навіть не чули". 

СВІТ 

 

КНДР заявила про намір ввести війська у 

демілітаризовану зону 

Генштаб армії комуністичної Північної Кореї 

увечері 15 червня оприлюднила заяву, у якій 

мовиться про наміри ввести війська в 

демілітаризовану зону на кордоні з Південною 

Кореєю. 

 

Штати засудили маніпуляції режиму 

Мадуро щодо впливу на вибори в Венесуелі 

Офіційний Вашингтон засудив маніпуляції 

Ніколаса Мадуро щодо незаконного 

призначення верховним судом Національної 

виборчої комісії Венесуели (аналогу ЦВК) зі 

складу чинного режиму в порушення 

конституційних вимог країни. 

 

Трамп має намір наполовину скоротити 

контингент США в Німеччині 

Президент США Дональд Трамп заявив про 

намір залишити приблизно 25 тисяч 

американських військових у Німеччині з 

нинішнього 50-тисячного контингенту в цій 

країні на тлі критики щодо послаблення ролі 

США як глобального лідера. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3044937-tramp-ogolosiv-pro-kinec-eri-neskincennih-voen-dla-ssa.html
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У Росії проти Навального порушили 

чергову кримінальну справу 

Слідчий комітет Російської Федерації порушив 

кримінальну справу проти опозиційного 

політика Олексія Навального за підозрою в 

наклепі. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

В Ірані заявили, що чорні скриньки літака 

МАУ досі не віддали через COVID-19 

В уряді Ірану повідомили, що пандемія 

коронавірусу уповільнила плани передати за 

кордон для дослідження чорні скриньки 

збитого іранськими військовими 8 січня 

українського пасажирського літака. 

 

Путін зараз навряд чи зацікавлений у 

врегулюванні з Україною – австрійський 

експерт 

Президент РФ Володимир Путін зараз навряд 

чи зацікавлений у мирному врегулюванні з 

Україною. 

 

Трюдо підтримав продовження військової 

допомоги Україні 

Канада розуміє важливість продовження 

військової тренувальної місії в Україні та 

нарощування своєї військової присутності у 

регіоні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3045935-u-rosii-proti-navalnogo-porusili-cergovu-kriminalnu-spravu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045928-trudo-pidtrimav-prodovzenna-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html


 

Заступник глави МЗС: Азербайджан - 

зразковий стратегічний партнер України 

Азербайджан - стратегічний партнер і надійний 

друг України як у двосторонніх відносинах, 

так і в міжнародних організаціях. 

 

Ізраїль ближчими тижнями готується 

ратифікувати угоду щодо ЗВТ з Україною 

Кнесет (парламент) Ізраїлю в найближчі тижні 

планує ратифікувати угоду про зону вільної 

торгівлі з Україною. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив голів трьох РДА 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив трьох голів районних державних 

адміністрацій у Волинській, Івано-

Франківській і Тернопільській областях. 

 

Арахамія сказав, хто вже в четвер може 

очолити Міносвіти та Мінекології 

Фракція партії "Слуга народу" планує у четвер, 

18 червня, винести на голосування у Верховній 

Раді кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду 

міністра освіти і науки та Романа 

Абрамовського - на посаду міністра екології. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3045836-zastupnik-glavi-mzs-azerbajdzan-zrazkovij-strategicnij-partner-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045856-arahamia-skazav-hto-vze-v-cetver-moze-ocoliti-minosviti-ta-minekologii.html


 

В Україні вже понад 500 тисяч безробітних - 

Прем'єр 

В Україні загалом офіційно статус безробітних 

мають майже 500 тисяч осіб. 

 

Україна має визначитися з позицією щодо 

сурогатного материнства — Денісова 

Україна повинна визначити позицію держави 

щодо комерційної послуги «сурогатного 

материнства» або альтруїстичного народження, 

а також конкретизувати вимоги до батьків, які 

мають намір скористатися зазначеним 

методом. 

 

Стерненко з активістами провели акцію під 

будинком Венедіктової 

Активіст Сергій Стерненко разом з іншими 

активістами влаштували акцію біля будинку 

генпрокурора Ірини Венедіктової в Києві.

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Четверо бійців ЗСУ постраждали унаслідок 

обстрілів на Донбасі 

За минулу добу збройні формування Російської 

Федерації 7 разів порушили режим припинення 

вогню на Донбасі. Троє українських 

військових дістали поранення, ще один — 

бойове травмування. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045881-v-ukraini-vze-ponad-500-tisac-bezrobitnih-premer.html
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16 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Михайла Сороки – 

українського правозахисника, багатолітнього 

в’язня радянських концтаборів. 

 

Кіпр в аеропортах безкоштовно 

перевірятиме туристів на COVID-19 

Кіпр безкоштовно перевірятиме туристів у 

аеропортах за допомогою швидких тестів на 

COVID-19. 

 

Греція відкрила кордони для туристів без 

обов’язкового тесту на COVID-19 

Уряд Греції у понеділок, 15 червня, відновив 

роботу аеропортів в Афінах та Салоніках, 

відкривши країну для іноземців з метою 

відновити туристичну галузь після 

тримісячного карантину. 

 

Церемонію "Оскар" перенесли на два місяці 

через пандемію COVID-19 

Найбільш визначальна для кіноіндустрії 

церемонія нагородження кінострічок «Оскар» 

вперше за 40 років переноситься на два місяці 

через пандемію коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045378-16-cervna-pamatni-dati.html
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У Viber тепер можна проводити 

відеоконференції 

Месенджер Viber увів нову функцію, яка 

дозволяє проводити групові відеочати з 

можливою кількістю учасників до 20 осіб. 

 

На Шрі-Ланці знайшли найстаріші в Азії 

доісторичні стріли 

У одній із печер на острові Шрі-Ланка 

археологи виявили докази найдавнішого 

використання луків і стріл поза межами 

Африки – наконечники, яким десятки тисяч 

років. 

 

Телескоп Hubble зняв "галактику зіркових 

вибухів" 

Телескоп Hubble зробив знімок галактики 

PLCK G045.1+61.1, яку астрономи називають 

«галактикою зіркових вибухів». 

 

16 червня: народний календар і астровісник 

Кого ганятиме Лук’ян, як наші пращури 

шукали місце для криниці та про важливі 

небесні пертурбації. 
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