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ТОП 

 

В Італії за добу зареєстрували рекордно 

малу кількість нових випадків COVID-19 

За останню добу в Італії зафіксували рекордно 

малу кількість нових випадків захворювання на 

COVID-19 - всього 122. 

 

Південна Африка поставила антирекорд у 

смертності від COVID-19 

Упродовж останніх 24 годин від COVID-19 у 

Південно-Африканській Республіці загинули 

111 осіб, що є найвищим показником від 

початку пандемії. 
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Фонд з розробки вакцин від коронавірусу 

зібрав майже €10 мільярдів — посол ЄС 

Ініціатива Європейської Комісії щодо 

створення фонду для розробки ліків і вакцини 

від коронавірусу мала величезний успіх: вже 

зібрано €9,8 мільярда. 

 

Теракт у Сирії забрав вісім життів 

Унаслідок підриву нашпигованої вибухівкою 

автівки на північному сході Сирії загинули 

восьмеро осіб. 

СВІТ 

 

США вважають, що нова угода щодо 

ядерних озброєнь має бути тристоронньою 

Угода на зміну Договору про скорочення 

стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) 

має бути тристоронньою та включати, окрім 

США та РФ, також Китай. 

 

Лідер КНДР вирішив відкласти план 

військових дій стосовно Південної Кореї 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оприлюднив 

рішення відкласти план здійснення військових 

дій щодо Південної Кореї на невизначений 

термін. 
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НАТО буде платформою для діалогу між ЄС 

і Британією, якщо вони не укладуть угоду – 

Столтенберг 

Якщо переговори між ЄС і Великобританією 

щодо визначення майбутніх відносин між 

сторонами після Brexit не призведуть до 

укладення нової угоди, НАТО залишиться 

платформою для продовження діалогу між 

ними. 

 

У Штатах за повалення пам’ятників 

загрожує до 10 років ув'язнення — Трамп 

Президент США Дональд Трамп видав 

розпорядження, згідно з яким руйнування чи 

повалення пам’ятників або іншого майна у 

федеральній власності може каратися 

ув’язненням на строк до 10 років. 

 

У Німеччині заборонили екстремістське 

угрупування Nordadler 

Міністерство внутрішніх справ ФРН 

заборонило діяльність правоекстремістського 

угруповання Nordadler ( «Північний орел»). 

 

Канада докладатиме зусиль до подолання 

тероризму у світі — Трюдо 

Канада разом із міжнародними партнерами 

докладатиме значних зусиль для подолання 

екстремізму у світі. 
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В НАТО занепокоєні нарощуванням 

військової присутності Росії у Середземному 

морі 

Попри розбіжності позицій по Лівії, союзники 

по НАТО однаково занепокоєні зростанням 

російської присутності в регіоні Середземного 

моря. 

 

Хорватський президент не полетить на 

парад у Москву — зламався літак 

Президент Хорватії Зоран Міланович не зможе 

полетіти в Москву 24 червня на парад до 75-

річчя завершення Другої світової війни у 

зв’язку з поломкою урядового літака. 

 

Кандидат у президенти Польщі не бачить 

підстав для зняття з РФ санкцій 

Наразі немає жодних передумов для 

скасування західних санкцій проти Росії. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Дещиця сподівається на швидке відкриття 

Польщею кордону з Україною 

Україна повністю і без жодних обмежень 

відкрила свої кордони для громадян Польщі та 

сподівається, що незабаром це також зробить й 

офіційна Варшава. 

УКРАЇНА 
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Говорити про підвищення зарплат депутатів 

поки зарано – Голова ВР 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

вважає передчасним говорити про підвищення 

заробітних плат народних депутатів. 

 

Ткаченко зустрівся з представниками 

Всеукраїнської ради церков і релігійних 

організацій 

Міністр культури та інформаційної політики 

України Олександр Ткаченко зустрівся з 

представниками Всеукраїнської ради церков і 

релігійних організацій та представив голову 

новоствореної Державної служби України з 

питань етнополітики та свободи совісті Олену 

Богдан. 

 

МОН затвердило перелік регульованих 

спеціальностей 

Міністерство освіти та науки затвердило 

перелік спеціальностей, здобуття освіти з яких 

необхідне для доступу до регульованих 

професій. 

 

На апеляцію у справі Стерненка 

пускатимуть лише за попередньою 

акредитацією 

У Київському апеляційному суді заявили, що 

на засідання з розгляду апеляції по 

запобіжному заходу активісту Сергію 

Стерненку журналістів пускатимуть за 

попередньою акредитацією. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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На Донбасі окупанти чотири рази зривали 

"тишу", втрат немає 

23 червня збройні формування Російської 

Федерації 4 рази порушили режим припинення 

вогню. Втрат немає. 

 

ОБСЄ за добу зафіксувала майже 2200 

вибухів на Луганщині 

Упродовж минулої доби СММ ОБСЄ 

зафіксувала на Луганщині різке збільшення 

кількості порушень режиму припинення 

вогню, зокрема приблизно 2170 вибухів. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

24 червня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1934 році, Київ знову став 

столицею України. 

 

На Буковині через негоду без газу 

залишились декілька сіл 

У Чернігівській області кілька сіл, а це близько 

тисячі споживачів, відключили від 

газопостачання у зв'язку із негодою.
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Морська вода біля узбережжя Одеси й 

Затоки не відповідає нормі – МОЗ 

Морська вода біля узбережжя Одеси та Затоки 

не відповідає за санітарно-мікробіологічними 

показниками нормативним вимогам. 

 

ЄС готується заблокувати в'їзд для 

громадян США, Бразилії та Росії - NYT 

Країни ЄС розглядають можливість відкрити 

кордони для подорожей вже наступного 

місяця, однак при цьому зберігатиметься 

заборона для в'їзду жителів країн, де 

зафіксований найвищий рівень захворюваності 

на COVID-19. 

 

У Лісабоні частково повернули карантинні 

обмеження 

У столиці Португалії знову запроваджують 

частину карантинних обмежень у зв'язку з 

великою кількістю нових випадків 

коронавірусу. 

 

24 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Варнави; де шукати розради, куди 

ліпше й носа не потикати та чому сприятиме 

Місяць у Левові. 
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