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ТОП 

 

У Пекіні посилили карантинні заходи через 

новий спалах COVID-19 

У столиці Китаю Пекіні з населенням у 21 

мільйон людей посилили карантинні заходи в 

намаганні стримати новий спалах 

коронавірусної інфекції. 

 

У Франції за добу - 152 випадки 

коронавірусу, 30 смертей 

У Франції з початку пандемії кількість 

виявлених інфікованих перевищила 157 тис., 

але динаміка поширення вірусу значно 

уповільнюється. 
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Пацієнтів із коронавірусом в лікарнях 

Бельгії поменшало 

Упродовж доби в Бельгії було зареєстровано 

55 нових підтверджених випадків 

захворювання на коронавірус, що довело 

загальну кількість інфікованих з початку 

пандеміє до 60 155 осіб. 

 

Туреччина почала військову операцію на 

півночі Іраку 

Турецькі підрозділи командос зайшли на 

територію Іраку та розпочали військову 

операцію. 

 

У Гімалаях стався збройний конфлікт між 

Індією і Китаєм, є загиблі 

Мінімум 20 індійських військовослужбовців 

було вбито під час зіткнення з китайськими 

військами в прикордонних західних Гімалаях. 

 

Іран скоро надішле самописці зі збитого 

літака МАУ до Франції — Трюдо 

Іран скоро відішле Франції чорні ящики 

українського лайнера МАУ, який було 

знищено в січні. 

СВІТ 
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Штати проведуть ротацію 5,5 тисяч 

військових у Європі 

З липня близько 5,5 тисяч військових нової 

ротації у складі Сухопутних військ Збройних 

сил США у Європі розпочнуть виконання 

завдань у рамках операції "Атлантична 

рішучість". 

 

КНДР погрожує відновити військову 

активність на кордоні з Південною Кореєю 

Офіційний Пхеньян виступив із погрозами 

ввести війська та відновити всі види 

військових маневрів на кордоні з Південною 

Кореєю після того, як з боку КНДР був 

підірваний офіс зв'язку в демілітаризованій 

зоні. 

 

Глава Бундесверу нагадала Трампу про 

дружбу і гроші 

Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-

Карренбауер нагадала президенту США 

Дональду Трампу про те, що дружба не 

базується на матеріальних стосунках, а безпека 

не є товаром. 

 

Канада витратить $1,8 мільярда на 

будівництво нових військових суден 

Уряд Канади уклав контракт на будівництво 

двох новітніх військових суден за $2,4 

мільярда (близько $1,8 мільярда). 
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Білий дім подав позов проти Болтона, аби не 

допустити публікації його мемуарів 

Адміністрація Трампа в вівторок звернулася з 

позовом до суду, щоби не допустити публікації 

мемуарів Джона Болтона про 17 місяців його 

роботи на посаді радника з питань 

національної безпеки президента США. 

 

Парламент Угорщини позбавив уряд 

надзвичайних ―коронавірусних‖ 

повноважень 

Парламент Угорщини підтримав припинення 

надзвичайних повноважень уряду, які він 

отримав у березні для боротьби зі спалахом 

нового коронавірусу. 

 

Данія готова відкрити кордони для 

"достатньо безпечних" країн ЄС 

Уряд Данії готовий відкрити кордони країни 

для туристів із будь-якої європейської країни, 

де пандемія COVID-19 перебуває під 

контролем. 

 

Кордон між Канадою та США 

залишатиметься закритим ще місяць 

Канада й США погодилися ще на місяць 

взаємно закрити кордони для “не важливих” 

подорожей. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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На саміті ЄС говоритимуть про реалізацію 

Мінських угод 

Лідери країн Європейського союзу на саміті 19 

червня розглянуть питання реалізації Мінських 

угод. 

 

Чехія прийматиме на лікування 

українських військових — посол 

Чехія в ближчому майбутньому прийматиме на 

лікування поранених на фронті на сході 

українських бійців. 

 

Украіна звернулася до генсека ООН щодо 

репресіи РФ в окупованому Криму 

Украіна поінформувала генсека ООН про 

ігнорування Росією міжнародного права, 

продовження насильницькоі паспортизаціі та 

інших репресіи проти жителів тимчасово 

окупованого Криму. 

 

Посол США сказала, коли Україна отримає 

План дій щодо членства в НАТО 

Набуття Україною статусу партнера з 

розширеними можливостями не є ознакою 

наближення країни до Плану дій щодо 

членства (ПДЧ) та не є альтернативою 

членству України в Альянсі, яке вона зможе 

отримати у слушний час. 
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"Не сприяє зміцненню безпеки в Європі": у 

Кремлі прокоментували новий статус 

України в НАТО 

У Кремлі вперше офіційно прокоментували 

новий статус України у відносинах із 

Північноатлантичним союзом, що його НАТО 

надав Україні ще 12 червня. 

 

Шмигаль обговорив з ЄБРР інвестиції в 

будівництво українських доріг 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у 

режимі відеоконференції провів переговори з 

керівництвом Європейського банку 

реконструкції та розвитку, під час якого 

обговорив інвестиції в будівництво 

українських доріг. 

УКРАЇНА 

 

В Україні зареєстровано понад 7 тисяч 

нових випадків гепатиту С 

Станом на початок року в Україні 

зареєстровано 7 179 нових випадків вірусного 

гепатиту С. 

 

Мангера після засідання суду відвезли в 

СІЗО — адвокати 

Увечері 16 червня після засідання суду 

співробітники Служби безпеки України 

затримали голову Херсонської облради 

Владислава Мангера, якого підозрюють в 

організації нападу на херсонську чиновницю і 

активістку Катерину Гандзюк. 
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На Рівненщині поліціянти вилучили 

бурштину на $1,2 мільйона 

Поліція Рівненської області вилучила 

бурштину на 1,2 мільйона американських 

доларів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі - дев'ять порушень "тиші", один 

військовий травмований 

Минулої доби збройні формування РФ 9 разів 

порушили "тишу" та обстріляли позиції ЗСУ із 

заборонених «Мінськом» 122 мм артилерії, 

мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння 

БМП, гранатометів, кулеметів, снайперської і 

стрілецької зброї. 

 

Російські найманці обладнують нові позиції 

на Донбасі – розвідка 

Командування російських окупаційних військ 

збільшило кількість заходів з бойової 

підготовки корегувальників артилерійського 

вогню, снайперів та гранатометників. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 червня. Пам’ятні дати 

Щороку, 17 червня, з ініціативи ООН, 

відзначається Всесвітній день боротьби з 

опустелюванням і посухою. 
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У Франції вимагають відновити 

вакцинацію дітей, припинену через 

карантин 

У Франції наголошують на нагальній 

необхідності відновити планові вакцинації 

дітей, які були перервані через карантинні 

обмеження. 

 

Туреччина перейшла до нового етапу 

випробування вакцини від COVID-19 

Проєкт із розробки ліків та вакцини для 

боротьби з коронавірусом у Туреччині 

перейшов до чергового етапу випробування. 

 

Туристів у Італії цьогоріч істотно поменшає 

Через пандемію COVID-19 Італія очікує 

цьогоріч прийняти вдвічі менше туристів, ніж 

у попередні роки. 

 

У США оприлюднили рекомендації для 

захисту домашніх тварин від COVID-19 

Американська Адміністрація контролю за 

якістю їжі та ліків (FDA) оприлюднила 

рекомендації про те, як уберегти домашніх 

тварин від зараження коронавірусом від 

інфікованих людей. 
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Марсохід NASA зробив унікальні фото Землі 

і Венери з поверхні Марса 

Марсохід Curiosity американського 

аерокосмічного агентства NASA зробив 

унікальні знімки Землі і Венери з поверхні 

Марса. 

 

Спека до +33°, град і шквали: Україні 

прогнозують примхливу погоду 

В Україні у середу, 17 червня, очікуються 

дощі, град та шквали, температура вдень 

становитиме 20-33°. 

 

17 червня: народний календар і астровісник 

Нині літнього  Митрофана; кого приб’є дощ, а 

кого підніме сонце, а також про позитив 

рутини. 
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