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ТОП 

 

Парламент Ізраїлю відправив Нетаньягу у 

відставку 

В Ізраїлі завершився 12-річний період 

прем’єрства Біньяміна Нетаньягу – парламент 

країни відправив його у відставку.

 

 

Євросоюз пропонує партнерам по G7 

щороку вкладати у збереження клімату $100 

мільярдів 

Президент Європейської ради Шарль Мішель 

закликав лідерів країн «Великої сімки» довести 

видатки на збереження клімату до суми, 

еквівалентної $100 млрд.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263937-parlament-izrailu-vidpraviv-netanagu-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263937-parlament-izrailu-vidpraviv-netanagu-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263965-evrosouz-proponue-partneram-po-g7-soroku-vkladati-u-zberezenna-klimatu-100-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263965-evrosouz-proponue-partneram-po-g7-soroku-vkladati-u-zberezenna-klimatu-100-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263965-evrosouz-proponue-partneram-po-g7-soroku-vkladati-u-zberezenna-klimatu-100-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263965-evrosouz-proponue-partneram-po-g7-soroku-vkladati-u-zberezenna-klimatu-100-milardiv.html


 

Неспортивна істерика Росії, справа МН17 і 

відкриття кордонів для туристів - публікації 

тижня 

Актуальні публікації Укрінформу про 

резонансні події, які ви могли пропустити 

цього тижня:

 

 

Пішов із життя хореограф Григорій Чапкіс 

На 92-році пішов із життя танцівник, 

хореограф, народний артист України Григорій 

Миколайович Чапкіс.

 

 

Джокович став дворазовим переможцем 

Ролан Гаррос ВІДЕО 

Перемогою першої «ракетки» світу 34-річного 

серба Новака Джоковича завершився в Парижі 
120-й Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 

(Ролан Гаррос) із загальним призовим фондом 

- €34,367 млн.

 

 

Збірна України мінімально поступилася 

Нідерландам у матчі футбольного Євро-2020 

Збірна України з футболу провела стартовий 

поєдинок на XVI чемпіонаті Європи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3263189-nesportivna-isterika-rosii-sprava-mn17-i-vidkritta-kordoniv-dla-turistiv-publikacii-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3263189-nesportivna-isterika-rosii-sprava-mn17-i-vidkritta-kordoniv-dla-turistiv-publikacii-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3263189-nesportivna-isterika-rosii-sprava-mn17-i-vidkritta-kordoniv-dla-turistiv-publikacii-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3263189-nesportivna-isterika-rosii-sprava-mn17-i-vidkritta-kordoniv-dla-turistiv-publikacii-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3263953-pisov-iz-zitta-horeograf-grigorij-capkis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3263953-pisov-iz-zitta-horeograf-grigorij-capkis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3263926-dzokovic-stav-dvorazovim-peremozcem-rolan-garros.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3263926-dzokovic-stav-dvorazovim-peremozcem-rolan-garros.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3263949-zbirna-ukraini-minimalno-postupilasa-niderlandam-u-matci-futbolnogo-evro2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3263949-zbirna-ukraini-minimalno-postupilasa-niderlandam-u-matci-futbolnogo-evro2020.html


 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 176,7 мільйона 

У світі станом на ранок 14 червня зафіксовано 
понад 176,7 млн випадків зараження 

коронавірусом, з них - понад 3,8 млн 

летальних, одужали вже понад 160,7 млн осіб.

 

СВІТ 

 

Байден привітав нового прем’єра Ізраїлю з 

призначенням 

Президент США Джо Байден телефоном 
привітав Нафталі Беннета з призначенням на 

посаду прем'єр-міністра Ізраїлю. 

 

Байден запросив Єлизавету II відвідати 

Сполучені Штати ФОТ О 

Президент США Джо Байден під час зустрічі з 

королевою Великої Британії Єлизаветою II 

запропонував їй завітати до Білого дому. 

 

 

Начальник Генштабу ЗС Франції йде у 

відставку 

У Франції буде призначено нового начальника 

Генерального штабу Збройних сил. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263995-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-1767-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263995-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-1767-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263969-bajden-privitav-novogo-premera-izrailu-z-priznacennam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263969-bajden-privitav-novogo-premera-izrailu-z-priznacennam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263942-bajden-zaprosiv-elizavetu-ii-vidvidati-spoluceni-stati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263942-bajden-zaprosiv-elizavetu-ii-vidvidati-spoluceni-stati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263997-nacalnik-genstabu-zs-francii-jde-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263997-nacalnik-genstabu-zs-francii-jde-u-vidstavku.html


 

«Велика сімка» закликала Мінськ провести 

нові президентські вибори 

Лідери країн «Великої сімки» закликали владу 
Білорусі провести нові - вільні та чесні - 

президентські вибори. 

 

 

Карабаський конфлікт: у ЄС сподіваються 

на звільнення всіх полонених ЗАЯВА  

Європейський Союз вітає домовленість про 

звільнення Азербайджаном 15 бранців, узятих 
у полон під час війни в Карабаху, та передачу 

Вірменією карт мінних полів. 

 

 

Суд у Мінську розгляне скаргу Сапеги на 

затримання - адвокат 

Громадянка Росії Софія Сапега, заарештована 

в Мінську разом з білоруським журналістом 

Романом Протасевичем, подала до суду скаргу 

на своє затримання.

  

 

92% американців хочуть, аби США 

спрямували зовнішню політику на 

«приборкання» Росії ОПИТУВАННЯ  

Переважна більшість, 92%, американців 

вважають, що обмеження сили і впливу Росії 
має бути серед пріоритетів зовнішньої 

політики Сполучених Штатів Америки. На 

думку 40%, це має бути пріоритетом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263940-velika-simka-zaklikala-minsk-provesti-novi-prezidentski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263940-velika-simka-zaklikala-minsk-provesti-novi-prezidentski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263981-karabaskij-konflikt-u-es-spodivautsa-na-zvilnenna-vsih-polonenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263981-karabaskij-konflikt-u-es-spodivautsa-na-zvilnenna-vsih-polonenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263980-sud-u-minsku-rozglane-skargu-sapegi-na-zatrimanna-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263980-sud-u-minsku-rozglane-skargu-sapegi-na-zatrimanna-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263916-92-amerikanciv-hocut-abi-ssa-spramuvali-zovnisnu-politiku-na-priborkanna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263916-92-amerikanciv-hocut-abi-ssa-spramuvali-zovnisnu-politiku-na-priborkanna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263916-92-amerikanciv-hocut-abi-ssa-spramuvali-zovnisnu-politiku-na-priborkanna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263916-92-amerikanciv-hocut-abi-ssa-spramuvali-zovnisnu-politiku-na-priborkanna-rosii.html


 

Погодження 15% глобального податку 

очікується у липні - G7 

Домовленість щодо введення глобального 
податку у розмірі 15% очікується на зустрічі 

міністрів фінансів та керівників центробанків 

"Великої двадцятки" (G20) у липні.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський вітає чітку підтримку України з 

боку лідерів G7 

Володимир Зеленський вітає підтримку 
незалежності та суверенітету України, а також 

важливих реформ у нашій державі, яку 

висловлено у фінальному комюніке саміту 

лідерів «Великої сімки».

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський оцінив перший виступ збірної 

України на Євро-2020 

Президент України вважає дуже сильною гру 

національної збірної з футболу в матчі з 

командою Нідерландів на Чемпіонаті Європи.  

 

Україна має бути готова до всіх способів 

протистояння Путіну - Арестович 

Україна має бути готова протистояти режиму 
Путіна не тільки у військовій, а і в інших 

сферах - економічній, інформаційній, 

дипломатичній.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3263932-pogodzenna-15-globalnogo-podatku-ocikuetsa-u-lipni-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3263932-pogodzenna-15-globalnogo-podatku-ocikuetsa-u-lipni-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3263944-zelenskij-vitae-citku-pidtrimku-ukraini-z-boku-lideriv-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3263944-zelenskij-vitae-citku-pidtrimku-ukraini-z-boku-lideriv-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3263955-zelenskij-ociniv-persij-vistup-zbirnoi-ukraini-na-evro2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3263955-zelenskij-ociniv-persij-vistup-zbirnoi-ukraini-na-evro2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3263951-ukraina-mae-buti-gotova-do-vsih-sposobiv-protistoanna-putinu-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3263951-ukraina-mae-buti-gotova-do-vsih-sposobiv-protistoanna-putinu-arestovic.html


 

ДБР розслідує стрілянину на Херсонщині з 

участю копа - поліція 

Справу стосовно поліцейського, який начебто 
стріляв із травматичної зброї у двох чоловіків 

на дорозі в Херсонській області, розслідує 

територіальне відділення ДБР у Мелітополі. 

 

Байден укаже Путіну на ставки у 

протистоянні - Арестович 

Цього літа очікується низка знакових 

політичних подій, які не тільки вплинуть на 
ситуацію на сході України, а й загалом змінять 

геополітичний розклад в Європі.

 

 

Українські військові льотчики випробували 

нові гальмівні парашути 

Гальмівні парашутні системи виробництва 

НВП «Авіаційні системи України» для літаків 
типу Су-27 та МіГ-29 пройшли випробування в 

Повітряних Силах ЗСУ. 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,04 

Національний банк України на понеділок, 14 

червня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 7 копійок - до 27,0404 грн за долар.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3263959-dbr-rozslidue-strilaninu-na-hersonsini-z-ucastu-kopa-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3263959-dbr-rozslidue-strilaninu-na-hersonsini-z-ucastu-kopa-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3263973-bajden-ukaze-putinu-na-stavki-u-protistoanni-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3263973-bajden-ukaze-putinu-na-stavki-u-protistoanni-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3263967-ukrainski-vijskovi-lotciki-viprobuvali-novi-galmivni-parasuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3263967-ukrainski-vijskovi-lotciki-viprobuvali-novi-galmivni-parasuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3264001-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2704.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3264001-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2704.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби двічі обстріляли 

позиції ООС на сході України 

Протягом минулої доби, 13 червня, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано два обстріли позицій українських 

військових.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

14 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Агапіта-цілителя; а ще дізнаємось, 

яка рослина, зібрана в період цвітіння, 

захистить від застуди  і гіпертонії 

 

На пляжі у Запоріжжі потонув 14-річний 

хлопець 

У центрі Запоріжжя на пляжі потонув 14-

річний хлопець. На місці працювали медики, 

але врятувати підлітка не вдалося. 

 

 

Телеканал «Дождь» виключили з 

кремлівського пулу через Навального 

Телеканал «Дождь» виключено з офіційного 

журналістського пулу президента РФ Путіна, 

через те, що він висвітлював мітинги на 

підтримку опозиціонера Навального. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3264003-okupanti-minuloi-dobi-dvici-obstrilali-pozicii-oos-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3264003-okupanti-minuloi-dobi-dvici-obstrilali-pozicii-oos-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3263897-14-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3263897-14-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3263993-na-plazi-u-zaporizzi-potonuv-14ricnij-hlopec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3263993-na-plazi-u-zaporizzi-potonuv-14ricnij-hlopec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263978-telekanal-dozd-viklucili-z-kremlivskogo-pulu-cerez-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263978-telekanal-dozd-viklucili-z-kremlivskogo-pulu-cerez-navalnogo.html


 

Космос, гаджети і наукові відкриття: 

технологічні новинки за тиждень ФОТО, 

ВІДЕО 

Науковці цього тижня зробили чимало цікавих 
відкриттів – розгадали секрети північного 

сяйва і «крові льодовиків» в Альпах, а також 

повернули до життя

 

 

Швейцарія першою серед західних країн 

може заборонити пестициди 

Швейцарія може стати першою серед країн 
Заходу і другою країною в світі, яка 

заборонила штучні пестициди.

 

 

14 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Всесвітній день донора крові. 
Рішення відзначати цей день щорічно, було 
прийнято у травні 2005 року на Всесвітній 
асамблеї охорони здоров’я в Женеві.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3262745-kosmos-gadzeti-i-naukovi-vidkritta-tehnologicni-novinki-za-tizden.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3262745-kosmos-gadzeti-i-naukovi-vidkritta-tehnologicni-novinki-za-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263934-svejcaria-persou-sered-zahidnih-krain-moze-zaboroniti-pesticidi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3263934-svejcaria-persou-sered-zahidnih-krain-moze-zaboroniti-pesticidi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3263273-14-cervna-pamatni-dati.html
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