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ТОП 

 

Лідери НАТО підтвердили «всі елементи 

рішення» про майбутнє членство України в 

Альянсі 

Глави держав та урядів НАТО підтвердили 

рішення Бухарестського (2008 року) саміту про 

те, що Україна стане членом НАТО, а також 
тверду підтримку права України самостійно 

вирішувати власне майбутнє без зовнішнього 

втручання. 

 

 

Байден вважає чесною свою відповідь про 

те, що Путін – убивця 

Глава Білого дому Джо Байден вважає, що 

президент Росії Володимир Путін зробив у 

своєму житті певні речі, через які його можна 

було назвати «вбивцею». 
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Путін звинувачує НАТО в розширенні на 

Схід 

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що 
Україна «постійно» нагромаджує війська 

поблизу російсько-українського кодону та в 

зоні ООС, а НАТО продовжує розширення на 

Схід. 

 

Зеленський телеканалу CBS: Війна з Росією 

може прийти в домівки американців 

Війна з Росією може прийти в домівки 

американців, заявив телеканалу CBS 
News Президент України Володимир 

Зеленський.  

 

 

Російська окупація не завадить Україні 

приєднатися до НАТО – Байден 

Президент США Джо Байден заявив, що факт 

російської окупації українських територій не 

завадить перспективам членства України в 

НАТО, але для 

 

 

Штати закликали РФ припинити політичні 

переслідування в окупованому Криму 

Адміністрація США глибоко стурбована 
ситуацією з порушенням прав людини в 

Криму, де окупаційна влада продовжує 

залякувати, переслідувати й ув’язнювати тих, 
хто виступає проти окупації українського 

півострова. 
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Коли вгамуються дощі: синоптики дали 

прогноз до кінця тижня 

У вівторок, 15 червня, на всій території 
України очікуються короткочасні дощі з 

грозами, температура вдень 22-27°.

 

 

У світі кількість випадків COVID-19 

перевищила 177 мільйонів 

У світі станом на ранок 15 червня зафіксували 
177 033 919 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Країни НАТО погодили вісім ключових 

напрямків розвитку Альянсу до 2030 року 

Глави держав та урядів НАТО, які зустрілися 

сьогодні у Брюсселі, розглянули порядок 

денний розвитку «НАТО 2030» та погодили 

вісім ключових напрямків діяльності в рамках 

цієї ініціативи. 

 

 

Британський есмінець і фрегат ВМС 

Нідерландів увійшли у Чорне море 

Британський есмінець HMS Defender D36 і 
нідерландський фрегат HNMLS Eversten F805 

сьогодні увійшли у Чорне море. 
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НАТО розглядає Росію як основний виклик 

– Меркель 

Канцлер ФРН Ангела Меркель порушила 

питання України на саміті НАТО 14 червня.

 

 

Путін припускає, що США можуть 

відповісти на російські кібератаки тим 

самим 

Президент Росії Володимир Путін припускає, 

що США можуть заподіяти шкоди Росії в 

кіберпросторі, у відповідь на російські атаки. 

 

 

Столтенберг: Відносини НАТО з Росією - на 

найнижчому рівні з часів «холодної війни» 

Союзники по НАТО погодилися зміцнити 

трансатлантичний зв'язок для протистояння 
загрозам з боку авторитарних режимів у Росії 

та в Китаї, дії яких кидають виклик 

міжнародному правопорядку. 

 

НАТО стежитиме за російсько-

білоруськими навчаннями «Захід-2021» 

Північноатлантичний альянс стежитиме за 

російсько-білоруськими навчаннями "Захід-

2021" і закликає Москву та Мінськ діяти 

передбачувано та прозоро.
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Канада хоче створити при НАТО центр по 

боротьбі зі змінами клімату 

Канада готова створити й розмістити на своїй 
території спеціальний Центр НАТО, який 

займатиметься безпековими аспектами змін 

клімату. 

 

Канада та Латвія погодили жорсткий підхід 

до Росії 

Канада та Латвія наполягають на важливості 

збереження міжнародною спільнотою 

жорсткого підходу до Росії.

 

 

В Японії опозиція готує вотум недовіри 

уряду 

Опозиційні партії Японії мають намір 15 

червня ініціювати вотум недовіри кабінету 

міністрів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Трюдо та Меркель вимагають 

відповідальності для Росії за дії в Україні 

Росія обов’язково повинна понести 

відповідальність за дестабілізацію України.
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Кулеба озвучив стратегію України у 

просуванні до членства в НАТО 

Україні потрібно спокійно і виважено 
подолати російські страшилки про те, що 

надання Плану дій щодо членства в НАТО 

буде перетином «червоної лінії» у

 

 

Лідери країн НАТО підтвердили підтримку 

територіальної цілісності України, Грузії та 

Молдови 

Лідери країн НАТО підтвердили підтримку 

територіальної цілісності України, Грузії та 

Республіки Молдова та закликали Росію 

вивести війська з окупованих територій. 

 

Україна продовжує рух до членства в НАТО 

– Зеленський 

Україна позитивно сприйняла рішення саміту 

НАТО про те, що стане членом Альянсу, а 
План дій щодо членства (ПДЧ) є невід’ємною 

частиною цього процесу.

 

 

Маркарова назвала Nord Stream 2 

російською зброєю проти Європи 

Проєкт Nord Stream 2 для Росії є одним із видів 
зброї, яку Кремль застосовує не лише проти 

України, а й проти Європейського регіону в 

цілому.
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УКРАЇНА 

 

Президент вніс зміни до складу комісії з 

політики військово-технічного 

співробітництва 

Президент Володимир Зеленський вніс зміни у 

персональний склад Міжвідомчої комісії з 

політики військово-технічного співробітництва 

та експортного контролю.  

 

У «Євросолідарності» вбачають у поправках 

до законопроєкту загрозу для державної 

мови 

У парламентській фракції партії "Європейська 
солідарність" вбачають загрозу для 

функціонування української мови як державної 

на телебаченні та у кінематографі через низку 

пропонованих поправок до законопроєкту № 

4107.

 

 

У Шмигаля кажуть, що ВВП України до 

2030 року може зрости до $450 мільярдів 

До 2030 року зростання валового внутрішнього 

продукту (ВВП) України очікується до 450 

млрд дол. і вище, що передбачено планом 

Національної економічної стратегії, яку три 

місяці тому затвердив уряд.  

 

В Міненерго обговорили підготовку газової 

інфраструктури до опалювального сезону 

В Міністерстві енергетики обговорили стан 
підготовки газового комплексу, технологічних 

систем підприємств теплопостачання до 

осінньо-зимового періоду 2021/22.
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СБУ оновила програму, яка ефективніше 

захищатиме органи держвлади від 

хакерських атак 

Кіберфахівці СБУ оновили платформу MISP-

UA: щоб ефективніше захищати органи 

державної влади від хакерських атак 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на вівторок, 15 

червня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 4 копійки - до 26,9957 грн за долар. 

 

 

Ляшко: До кінця червня вийдемо на 30 

вакцинованих на 100 тисяч населення 

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 

запевняє, що до кінця червня Україна досягне 
показника у 30 вакцинованих від коронавірусу 

на 100 тисяч населення у кожній області.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби вісім разів зривали 

«тишу» на сході України 

Російсько-окупаційні війська минулої доби 8 

разів порушили режим припинення вогню.
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ОБСЄ вихідними зафіксувала майже 200 

порушень «тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 11 
до вечора 13 червня 84 порушення режиму 

припинення вогню у Донецькій області та 107 

таких порушень на Луганщині.

 

 

У зоні ООС внаслідок вибуху постраждали 

двоє українських бійців 

У понеділок, 14 червня, в зоні операції 
Об’єднаних сил внаслідок вибуху невідомого 

вибухового пристрою двоє 

військовослужбовців отримали осколкові 

поранення.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 червня: народний календар і астровісник 

Святителя Никифора сповідника, День захисту 
людей похилого віку; а ще дізнаємось, про що 

віщують грайливі горобці 

 

 

У Києві вихідними відновлять безкоштовні 

пішохідні екскурсії 

У Києві управління туризму у вихідні 
відновлює безкоштовні пішохідні екскурсії 

Free Walking Tours.
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Марченко поступився 62-й «ракетці» світу 

на турнірі ATP в Лондоні 

Перша «ракетка» України Ілля Марченко не 
зміг подолати перше коло турніру Асоціації 

тенісистів професіоналів (ATP) Cinch 

Championships в Лондоні (Велика Британія) із 

призовим фондом 1 млн 290 тис 135 євро.

 

NASA представила телескоп, який 

«полюватиме» на небезпечні астероїди 

Науковці з NASA презентували телескоп, за 

допомогою якого виялятимуть небезпечні 

астероїди в рекордних областях космосу. 

 

У Франції з 30 червня можуть скасувати 

носіння масок на відкритому просторі 

У Франції не виключають скасування 

обов'язкової вимоги носіння масок поза 

приміщеннями з 30 червня, якщо «все піде 

добре». 

 

Іран схвалив вітчизняну COVID-вакцину - 

ЗМІ 

В Ірані схвалили екстрене використання 
вакцини від коронавірусу вітчизняного 

виробництва під назвою COVIran Barekat. 
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Ізраїль скасував обов'язкове носіння масок 

у приміщеннях 

Більшості жителів Ізраїля дозволили 

відмовитися від носіння масок у приміщеннях.

 

 

У мережі з’явився атмосферний тизер 

другого сезону «Відьмака» ВІДЕО 

Компанія Netflix під час тематичного онлайн-
заходу Geeked Week презентувала перший 

тизер другого сезону серіалу «Відьмак», що 

має вийти до кінця цього року. 

 

У Києві сьогодні презентують 

документальний фільм про «кіборгів» - 

КМДА 

У Києві у вівторок, 15 червня, презентують 
документальний фільм про «кіборгів», 

захисників Донецького аеропорту. 

 

 

На Херсонщині врятували дельфіна, якого 

шторм прибив до берега 

На Херсонщині врятували дельфіна, якого 

прибило до берега Дніпро-Бузького лиману за 

кілометр від села Олександрівка. 
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15 червня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Іван Миколайчук (1941-

1987) – актор, кінорежисер, сценарист, знакова 
постать українського кінематографа ХХ 

століття.
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