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ТОП 

 

У Білому домі назвали п'ять досягнень 

європейського турне Байдена 

Джо Байден провів надзвичайно продуктивне 

європейське турне, за результатами 

міжнародних самітів повернувши США 

провідні позиції, втрачені попередньою 

адміністрацією. 

 

 

Кулеба назвав ключову тему зустрічі 

Зеленського з Байденом 

Залучення США до мирного врегулювання на 
сході України буде ключовою темою зустрічі 

Володимира Зеленського та Джо Байдена.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266713-bilij-dim-nazvav-fundamentalnij-rezultat-evropejskogo-turne-bajdena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266713-bilij-dim-nazvav-fundamentalnij-rezultat-evropejskogo-turne-bajdena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266656-kuleba-nazvav-klucovu-temu-zustrici-zelenskogo-z-bajdenom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266656-kuleba-nazvav-klucovu-temu-zustrici-zelenskogo-z-bajdenom.html


 

Росія не має права вето на вступ України до 

НАТО - Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 
заявив, що Україна мала всі підстави бути 

запрошеною на саміт НАТО, який відбувся у 

Брюсселі 14 червня.

 

 

У світі зафіксували понад 178,2 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 18 червня зафіксували 

178 201 262 випадки зараження коронавірусом.

 

 

Канадські медики радять відмовитися від 

другого уколу AstraZeneca 

Мешканцям Канади, які отримали перше 

COVID-щеплення вакциною AstraZeneca, слід 

робити другий укол препаратами Pfizer або 

Moderna.

 

 

На Трійцю прогнозують 30-градусну спеку 

У п’ятницю, 18 червня, в Україні мінлива 

хмарність, на півдні та сході дощі, місцями 

град та шквали 15-20 м/с; температура вдень 

24-29°.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266694-rosia-ne-mae-prava-veto-na-vstup-ukraini-do-nato-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266694-rosia-ne-mae-prava-veto-na-vstup-ukraini-do-nato-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266725-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1782-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266725-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1782-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266715-kanadski-mediki-radat-vidmovitisa-vid-drugogo-ukolu-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266715-kanadski-mediki-radat-vidmovitisa-vid-drugogo-ukolu-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266593-na-trijcu-prognozuut-30gradusnu-speku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266593-na-trijcu-prognozuut-30gradusnu-speku.html


СВІТ 

 

Франція виступає за посилення ролі НАТО 

в питаннях стратегічної стабільності ЗАЯВА  

Франція виступає за посилення ролі НАТО та 
Європи в підтриманні стратегічної стабільності 

та кібербезпеки після домовленостей між 

президентами США і Росії. 

 

Байден і Ердоган не дійшли згоди щодо 

російських С-400 – Білий дім 

Президенти США й Туреччини під час зустрічі 

на саміті НАТО не змогли узгодити позиції у 
питанні використання Анкарою російських 

систем протиповітряної оборони С-400. 

 

Кім Чен Ин визнав дефіцит харчів у 

Північній Кореї 

Лідер КНДР Кім Чен Ин на засіданні владної 

Трудової партії публічно заявив про брак 

продовольства внаслідок несприятливої погоди 

та закриття кордонів через пандемію.

 

 

На допомогу мешканцям Венесуели у світі 

зібрали $1,5 мільярда 

Міжнародна спільнота спрямує півтора 

мільярда доларів США на гуманітарну й іншу 

допомогу Венесуелі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266653-francia-vistupae-za-posilenna-roli-nato-v-pitannah-strategicnoi-stabilnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266653-francia-vistupae-za-posilenna-roli-nato-v-pitannah-strategicnoi-stabilnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266719-bajden-i-erdogan-ne-dijsli-zgodi-sodo-rosijskih-s400-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266719-bajden-i-erdogan-ne-dijsli-zgodi-sodo-rosijskih-s400-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266721-kim-cen-in-viznav-deficit-harciv-u-pivnicnij-korei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266721-kim-cen-in-viznav-deficit-harciv-u-pivnicnij-korei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266717-na-dopomogu-meskancam-venesueli-u-sviti-zibrali-15-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266717-na-dopomogu-meskancam-venesueli-u-sviti-zibrali-15-milarda.html


 

Словаччина більше не купуватиме Sputnik 

V - немає охочих щепитися 

МОЗ Словаччини заявило, що країна більше не 
купуватиме російську вакцину проти 

коронавірусу Sputnik V, оскільки немає охочих 

отримати щеплення цим препаратом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба про зустріч Байден-Путін: 

Президент США був однозначно на боці 

України 

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Джо 

Байден під час зустрічі з Володимиром 

Путіним був однозначно на боці України. 

 

Росія повинна піти зі сходу України – 

кандидат у канцлери ФРН 

Російська Федерація повинна вивести свої 

війська з окупованих районів на сході України, 
при цьому робота в рамках Мінського процесу 

має тривати.

 

 

Україна виконала всі домовленості 

Паризького саміту «Норманді» - Кулеба 

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна 
виконала всю свою частину домовленостей 

саміту "Норманді", який відбувся у Парижі 

2019 року, а Росія не зробила нічого. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266706-slovaccina-bilse-ne-kupuvatime-sputnik-v-nemae-ohocih-sepitisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266706-slovaccina-bilse-ne-kupuvatime-sputnik-v-nemae-ohocih-sepitisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266680-kuleba-pro-zustric-bajdenputin-prezident-ssa-buv-odnoznacno-na-boci-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266680-kuleba-pro-zustric-bajdenputin-prezident-ssa-buv-odnoznacno-na-boci-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266680-kuleba-pro-zustric-bajdenputin-prezident-ssa-buv-odnoznacno-na-boci-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266680-kuleba-pro-zustric-bajdenputin-prezident-ssa-buv-odnoznacno-na-boci-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266647-rosia-povinna-piti-zi-shodu-ukraini-kandidat-u-kancleri-frn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266647-rosia-povinna-piti-zi-shodu-ukraini-kandidat-u-kancleri-frn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266672-ukraina-vikonala-vsi-domovlenosti-parizkogo-samitu-normandi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266672-ukraina-vikonala-vsi-domovlenosti-parizkogo-samitu-normandi-kuleba.html


 

Україна в ОБСЄ: Росія відвела лише 12 зі 

100 тисяч військових 

Росія відвела від кордону з Україною та з 
території тимчасово окупованого Криму лише 

12 тисяч із перекинутих раніше понад 100 

тисяч військових. 

 

ОБСЄ має посилити тиск на Росію задля 

звільнення українських політв’язнів - 

Цимбалюк 

Україна закликає держави ОБСЄ посилити 
тиск на Кремль задля звільнення українських 

політв’язнів, зокрема порушувати цю тему під 

час двосторонніх контактів з керівництвом РФ.

 

 

Данілов: Хіба в Мінських угодах написано, 

що Путін видав 650 тисяч паспортів? 

Україна не може відмовитися від Мінських 

угод, але слід розуміти, з якими пунктами 
можна працювати, а які є неприйнятними для 

нашої країни.

 

УКРАЇНА  

 

Справа Тупицького: Верховний Суд 

оголосив перерву до 14 липня 

Верховний Суд оголосив перерву до 14 липня 
у справі за позовом Олександра Тупицького 

щодо скасування указу Президента України 

про призначення його суддею КСУ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3266690-ukraina-v-obse-rosia-vidvela-lise-12-zi-100-tisac-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3266690-ukraina-v-obse-rosia-vidvela-lise-12-zi-100-tisac-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3266700-obse-mae-posiliti-tisk-na-rosiu-zadla-zvilnenna-ukrainskih-politvazniv-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3266700-obse-mae-posiliti-tisk-na-rosiu-zadla-zvilnenna-ukrainskih-politvazniv-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3266700-obse-mae-posiliti-tisk-na-rosiu-zadla-zvilnenna-ukrainskih-politvazniv-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3266700-obse-mae-posiliti-tisk-na-rosiu-zadla-zvilnenna-ukrainskih-politvazniv-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266676-danilov-hiba-v-minskih-ugodah-napisano-so-putin-vidav-650-tisac-pasportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266676-danilov-hiba-v-minskih-ugodah-napisano-so-putin-vidav-650-tisac-pasportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266643-sprava-tupickogo-verhovnij-sud-ogolosiv-perervu-do-14-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266643-sprava-tupickogo-verhovnij-sud-ogolosiv-perervu-do-14-lipna.html


 

Мовлення біля лінії розмежування та 

адмінкордону з Кримом продовжать 16 

компаній 

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 

розглянула й задовольнила заяви 16 ліцензіатів 

про продовження терміну дії дозволів на 

тимчасове мовлення на територіях з особливим 

режимом. 

 

На платформі «Дія.Цифрова освіта» 

з'явився курс про боротьбу с корупцією 

На національному порталі розвитку цифрової 

грамотності «Дія.Цифрова освіта» з’явився 
новий освітній курс під назвою «Стоп 

корупція».

 

 

На Вінниччині цими вихідними запрацює 

п'ять центрів вакцинації 

На Вінниччині цими вихідними запрацює 

одразу 5 центрів масової вакцинації населення 
від коронавірусу. Три центри відкриють у двох 

школах і в торгово-промисловій палаті 

обласного центру і по одному - у Жмеринці та 

Гайсині.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні до 27,17 

Національний банк України на п'ятницю, 18 

червня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 14 копійок - до 27,1712 грн за долар.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266723-movlenna-bila-linii-rozmezuvanna-ta-adminkordonu-z-krimom-prodovzat-16-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266723-movlenna-bila-linii-rozmezuvanna-ta-adminkordonu-z-krimom-prodovzat-16-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266723-movlenna-bila-linii-rozmezuvanna-ta-adminkordonu-z-krimom-prodovzat-16-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266723-movlenna-bila-linii-rozmezuvanna-ta-adminkordonu-z-krimom-prodovzat-16-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266729-na-platformi-diacifrova-osvita-zavivsa-kurs-pro-borotbu-s-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266729-na-platformi-diacifrova-osvita-zavivsa-kurs-pro-borotbu-s-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266727-na-vinniccini-cimi-vihidnimi-zapracue-pat-centriv-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266727-na-vinniccini-cimi-vihidnimi-zapracue-pat-centriv-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266733-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2717.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266733-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2717.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби дев'ять разів 

зривали «тишу» на сході України 

Протягом минулої доби, 17 червня, в районі 
проведення операції Об'єднаних сил збройні 

формування Російської Федерації 9 разів 

порушили режим припинення вогню, поранено 

українського військового. 

 

Біля Новотошківського поранили 

українського воїна 

У зоні операції Об'єднаних сил внаслідок 

обстрілу бойовиків український військовий 

отримав кульове поранення.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

18 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Дорофея, Міжнародний день пікніка і 

Міжнародний день паніки, тож психологи 

радять зберігати спокій

 

 

Нідерланди виграли в Австрії на Євро-2020 

«Ораньє» очолюють групу C, Україна - друга. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3266735-okupanti-minuloi-dobi-devat-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3266735-okupanti-minuloi-dobi-devat-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3266650-bila-novotoskivskogo-poranili-ukrainskogo-voina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3266650-bila-novotoskivskogo-poranili-ukrainskogo-voina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3265974-18-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3265974-18-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3266661-niderlandy-vyigrali-v-avstrii-na-evro2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3266661-niderlandy-vyigrali-v-avstrii-na-evro2020.html


 

Кількість харків'ян, які отруїлися суші в 

ресторанах, зросла до 34 

У Харкові кількість відвідувачів двох 
мережевих ресторанів, які зверталися по 

медичну допомогу з харчовим отруєнням, 

збільшилася до 34, із них 12 – діти. 

 

Науковці розкрили таємницю потьмяніння 

зірки Бетельгейзе 

За допомогою надпотужного телескопа ученим 

удалося розкрити таємницю недавнього 

потьмяніння зірки Бетельгейзе. 

 

У посилці іграшок з Індонезії митники 

знайшли наркотики 

Київські митники виявили у посилці з 

дитячими м’якими іграшками, що надійшла з 

Індонезії, приховані наркотичні речовини.

 

 

В Україні визначили порогові бали для 

шести предметів ЗНО 

Експертна комісія при Українському центрі 

оцінювання якості освіти визначила порогові 

бали для шести навчальних предметів 
зовнішнього незалежного оцінювання за 2021 

рік. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266686-kilkist-harkivan-aki-otruilisa-susi-v-restoranah-zrosla-do-34.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266686-kilkist-harkivan-aki-otruilisa-susi-v-restoranah-zrosla-do-34.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3266698-naukovci-rozkrili-taemnicu-potmaninna-zirki-betelgejze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3266698-naukovci-rozkrili-taemnicu-potmaninna-zirki-betelgejze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3266710-u-posilci-igrasok-z-indonezii-mitniki-viavili-narkotiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3266710-u-posilci-igrasok-z-indonezii-mitniki-viavili-narkotiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266645-v-ukraini-viznacili-porogovi-bali-dla-sesti-predmetiv-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266645-v-ukraini-viznacili-porogovi-bali-dla-sesti-predmetiv-zno.html


 

Де дивитися бій Ломаченко – Накатані 

Бій відбудеться в ніч на 27 червня в Лас-Вегасі.

 

 

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.

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3262188-de-divitisa-bij-lomacenko-nakatani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3262188-de-divitisa-bij-lomacenko-nakatani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266243-18-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266243-18-cervna-pamatni-dati.html

