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ТОП 

 

У світі - понад 8,4 мільйона випадків 

зараження коронавірусом 

У світі станом на ранок 18 червня кількість 

хворих на коронавірус COVID-19 становить 8 

406 068 осіб. 

 

COVID-19 б'є рекорди захворювань в 

окремих американських штатах 

Щонайменше 21 американський штат 

продовжує демонструвати зростання кількості 

захворювань, а принаймні три з них побили 

щоденні рекорди виявлення хворих. 
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Міністр охорони здоров’я столиці Індії 

захворів на COVID-19 

Сатієндар Джейн, міністр охорони здоров’я 

Делі, отримав позитивний результат аналізу на 

COVID-19. 

 

Німецька фірма отримала дозвіл на клінічні 

дослідження вакцини проти COVID-19 

Німецька біотехнологічна компанія CureVac 

одержала дозвіл на проведення клінічних 

досліджень вакцини від коронавірусу нового 

типу. 

 

Медики у Франції поновили акції протесту: 

вимагають кращих умов праці 

У Франції медичні працівники після 

послаблення карантинних обмежень поновили 

загальнонаціональні маніфестації. 

 

Трамп ще на рік продовжив санкції проти 

Північної Кореї 

Президент США Дональд Трамп продовжив на 

черговий річний термін санкції проти 

Північної Кореї, пов'язані з розповсюдженням 

ядерної зброї та дестабілізації безпеки на 

Корейському півострові. 
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В ООН обирали делегатів від країн-членів в 

умовах карантину 

Після того, як у березні ООН закрилася на 

карантин і перейшла у віртуальний режим 

роботи, в середу у штаб-квартирі Організації в 

Нью-Йорку вперше за кілька місяців відбулися 

персональні голосування делегатів від країн-

членів. 

СВІТ 

 

Рада Європи відіграватиме провідну роль у 

вивченні уроків пандемії – Генсек 

Рада Європи стане провідною організацією у 

вивченні уроків пандемії коронавірусу. 

 

Штати розробили стратегію оборони у 

космосі на тлі загроз РФ та Китаю 

США розробили стратегію оборони держави у 

космічному просторі. Таке рішення 

американські фахівці прийняли з метою 

протидії зростальній загрозі з боку РФ та 

Китаю. 

 

Трамп проведе особисту зустріч з 

президентом Польщі наступного тижня 

Президент США Дональд Трамп наступної 

середи прийме в Білому домі президента 

Республіки Польща Анджея Дуду, що стане 

першою міжнародною зустріччю 

американського лідера за кілька місяців 

карантинних заходів. 
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У Китаї заявили, що домовилися 

врегулювати конфлікт з Індією на кордоні 

У Китаї заявили, що домовилися з Індією 

якомога швидше врегулювати ситуацію на 

своїх кордонах після зіткнення між своїми 

військами. Це було перше смертельне зіткнення 

на спірному кордоні двох азійських країн 

щонайменше за останні 45 років. 

 

У Штатах на тлі протестів масово 

звільняються поліціянти 

Співробітники поліції у США йдуть у 

відставку на тлі протестів, викликаних 

загибеллю 25 травня афроамериканця 

Джорджа Флойда. 

 

Екскопу, який вбив афроамериканця в 

Атланті, загрожує довічне 

Окружний прокурор Атланти висунув 

колишньому офіцеру поліції Гарретту 

Ролфу 11 звинувачень, які передбачають 

навмисне вбивство та покарання у вигляді 

довічного ув'язнення. 

 

Дядька Асада засудили у Франції на 4 роки 

за фінансові оборудки 

Суд у Парижі засудив дядька президента Сирії 

Башара Асада до чотирьох років ув'язнення за 

відмивання грошей та присвоєння сирійських 

державних активів. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Столтенберг привітав Україну зі статусом 

партнера з розширеними можливостями 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 

привітав Україну із отриманням статусу 

партнера з розширеними можливостями та 

зауважив, що цей статус надасть значно більше 

можливості Україні для участі в навчаннях 

НАТО та у обміні інформацією. 

 

США затвердили продаж Україні 16 катерів 

Mark VI та озброєння на $600 мільйонів 

Уряд США провів необхідні процедури для 

затвердження продажу Україні 16-ти 

патрульних катерів Mark VI, а також озброєння 

та їх технічного оснащення. 

 

Болтон підтвердив, що Трамп тиснув на 

Україну для компромату на суперників – 

NYT 

Ексрадник Білого дому з питань нацбезпеки 

Джон Болтон у своїх мемуарах підтвердив, що 

президент Трамп призупинив оборонну 

допомогу Україні задля отримання компромату 

на своїх політичних суперників-демократів. 

УКРАЇНА 

 

У Раді зареєстрували проєкт постанови про 

призначення міністра освіти 

Верховній Раді запропоновано призначити 

Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і 

науки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047324-stoltenberg-privitav-ukrainu-zi-statusom-partnera-z-rozsirenimi-mozlivostami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047324-stoltenberg-privitav-ukrainu-zi-statusom-partnera-z-rozsirenimi-mozlivostami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3047324-stoltenberg-privitav-ukrainu-zi-statusom-partnera-z-rozsirenimi-mozlivostami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047362-stati-zatverdili-prodaz-ukraini-16-kateriv-mark-vi-ta-ozbroenna-na-600-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047362-stati-zatverdili-prodaz-ukraini-16-kateriv-mark-vi-ta-ozbroenna-na-600-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047362-stati-zatverdili-prodaz-ukraini-16-kateriv-mark-vi-ta-ozbroenna-na-600-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047418-bolton-pidtverdiv-so-tramp-tisnuv-na-ukrainu-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047418-bolton-pidtverdiv-so-tramp-tisnuv-na-ukrainu-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047418-bolton-pidtverdiv-so-tramp-tisnuv-na-ukrainu-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047418-bolton-pidtverdiv-so-tramp-tisnuv-na-ukrainu-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047320-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-priznacenna-ministra-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047320-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-priznacenna-ministra-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3047320-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-priznacenna-ministra-osviti.html


 

Уряд погодив зміни до закону щодо 

вдосконалення проходження держслужби 

Кабінет міністрів погодив та найближчим 

часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни 

до Закону "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо удосконалення 

проходження державної служби". 

 

НСЗУ подала до МОЗ пропозиції щодо 

фінансування медгарантій на 240 мільярдів 

Національна служба здоров'я подала до 

Міністерства охорони здоров'я пропозиції до 

бюджетної декларації на 2021 рік на 

фінансування Програми медичних гарантій. 

 

МОЗ пропонує підвищити тарифи на 

лікування інсульту та інфаркту 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

для громадського обговорення проєкт 

постанови Кабінету міністрів про підвищення з 

1 липня тарифів на надання екстреної медичної 

допомоги, лікування інсульту та інфаркту 

 

МОН оприлюднило розрахунок мінімальної 

вартості навчання на контракті 

Міністерство освіти і науки оприлюднило дані 

щодо мінімальної ціни контрактного навчання 

у кожному із 160 закладів, що навчають 

здобувачів вищої освіти, у підпорядкуванні 

МОН. 
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НАЗК має зауваження до законопроєкту про 

гральний бізнес 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції провело антикорупційну експертизу 

законопроєкту про легалізацію та 

держрегулювання азартних ігор і виявило в 

ньому низку положень, які містять 

корупціогенні фактори. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі - 14 порушень "тиші", загинув 

український військовий 

Минулої доби збройні формування Російської 

Федерації 14 разів порушили режим 

припинення вогню. Загинув боєць ЗСУ. 

 

Окупанти продовжують блокувати роботу 

КПВВ на Донеччині — Мінреінтеграції 

Окупанти РФ досі продовжують блокувати 

роботу контрольно-пропускних пунктів у 

Донецькій області. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

18 червня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1939 році, на Чернечій горі в 

Каневі, на могилі Тараса Шевченка був 

відкритий новий бронзовий пам’ятник. 
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Іспанія проведе державну церемонію 

вшанування жертв коронавірусу 

Іспанія проведе державну церемонію, щоб 

вшанувати понад 27 тисяч жертв пандемії 

коронавірусу. 

 

У Штатах випустили гру для дітей з 

дефіцитом уваги 

Управління з контролю за продуктами 

харчування і ліками США вперше схвалило 

відеогру як терапевтичний засіб за рецептом. 

 

В Україні у четвер - спека, дощі та грози з 

градом 

У четвер, 18 червня, на переважній частині 

території України очікуються кроткочасні дощі 

та грози, в окремих районах випаде град; 

повітря вдень прогріється до 25-30°, у східних 

областях до 33°. 

 

18 червня: народний календар і астровісник 

Хто на Дорофея горобців лякатиме, чи впріє 

косар і знову про ретроградний Меркурій. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047402-ispania-provede-derzavnu-ceremoniu-vsanuvanna-zertv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047402-ispania-provede-derzavnu-ceremoniu-vsanuvanna-zertv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3047402-ispania-provede-derzavnu-ceremoniu-vsanuvanna-zertv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3047387-u-statah-vipustili-gru-dla-ditej-z-deficitom-uvagi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3047387-u-statah-vipustili-gru-dla-ditej-z-deficitom-uvagi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3047387-u-statah-vipustili-gru-dla-ditej-z-deficitom-uvagi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3047304-v-ukraini-u-cetver-speka-dosi-ta-grozi-z-gradom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3047304-v-ukraini-u-cetver-speka-dosi-ta-grozi-z-gradom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3047304-v-ukraini-u-cetver-speka-dosi-ta-grozi-z-gradom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3046832-18-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3046832-18-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

