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ТОП 

 

Білий дім пояснив зміст «послання» 

Байдена-Путіну про відповідь на 

кібервтручання 

Список із 16 об’єктів критично важливої 

інфраструктури США, які президент Джо 

Байден передав Володимиру Путіну на саміті в 
Женеві, став «посланням» американського 

лідера про потенційну відповідь Вашингтона 

за кібератаки на них. 

 

США назвали країни, куди відправлять 55 

мільйонів доз COVID-вакцин, Україна - у 

списку 

Адміністрація Байдена оголосила список країн, 

які загалом отримають упродовж червня 55 
мільйонів доз COVID-вакцин американського 

виробництва, серед яких є й Україна. 
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Сіярто хоче, щоб в Україні дозволили 

державне управління мовою нацменшин 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер 
Сіярто вважає необхідним надати 

представникам угорської меншини право 

використовувати свою мову у всіх сферах, 

включаючи державне управління. 

 

Глобальна коаліція щодо розгрому ІДІЛ 

проведе зустріч міністрів 83 країн 

Глобальна коаліція щодо розгрому 

терористичного угруповання «Ісламська 
держава», яка включає 83 країни-партнера, в 

тому числі Україну, проведе зустріч на рівні 

глав зовнішньополітичних відомств 28 червня 

в Італії.

 

 

Рада ЄС включила захист культурної 

спадщини до інструментів збереження миру 

Рада ЄС прийняла у понеділок резолюцію, в 

якій визнається ключова роль збереження 

культурної спадщини в умовах конфліктів та 
криз для відновлення миру і створення умов 

для сталого розвитку.

 

 

Президент Філіппін пригрозив 

антивакцинаторам в’язницею 

Президент Філіппін Родріго Дутерте погрожує 

ув’язнювати усіх, хто відмовлятиметься від 

COVID-щеплення.
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Нинішня спека у США може стати 

найгіршою за останні 1200 років – вчені 

Спекотна хвиля, яка охопила захід США, б’є 
одночасно сотні температурних рекордів за 

понад тисячу років та створює передумови для 

масштабних пожеж та історичної посухи. 

 

Посередні та втомлені 

Збірна України програла Австрії (0:1) 

вирішальний матч групового етапу Євро-2020.

 

СВІТ 

 

Губернатор Флориди випереджає Трампа як 

імовірний кандидат на посаду президента у 

2024 році 

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс з 
невеликим відривом випереджає експрезидента 

Дональда Трампа як імовірний майбутній 

кандидат від республіканців на посаду 

президента у 2024 році. 

 

Нетаньягу розкритикував главу МЗС 

Ізраїлю за домовленості щодо ядерної 

програми Ірану 

Лідер ізраїльської опозиції Беньямін Нетаньягу 

розкритикував міністра закордонних справ 
Ізраїлю Яїра Лапіда за нібито дану 

держсекретарю США Ентоні Блінкену 

обіцянку попередньо інформувати Вашингтон 
про операції Ізраїлю проти ядерної програми 

Ірану. 
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Євросоюз посилив санкції проти 

військового режиму М’янми 

Європейський Союз оновив санкції проти осіб 
та установ, що знаходяться під контролем 

воєнної хунти в М’янмі, та включив у 

санкційний список додатково вісім осіб та три 

установи, що причетні до масштабних репресій 

у цій країні. 

 

Штати можуть сповільнити виведення 

військ з Афганістану - Пентагон 

США можуть сповільнити виведення військ з 

Афганістану через активність талібів, заявив у 

понеділок речник Пентагону Джон Кірбі. 

 

 

Республіканці можуть змінити кандидата 

від партії на наступні президентські вибори 

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс з 

невеликим відривом випереджає експрезидента 
Дональда Трампа як імовірний майбутній 

кандидат від республіканців на посаду 

президента у 2024 році.

 

 

ЄС і Канада розпочали стратегічне 

партнерство з постачання сировинних 

матеріалів 

ЄС і Канада узгодили формальні рамки 

стратегічного партнерства у сфері постачання 
сировинних матеріалів за підсумками саміту 

ЄС-Канада, що відбувся 15 червня. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3268202-evrosouz-posiliv-sankcii-proti-vijskovogo-rezimu-manmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3268202-evrosouz-posiliv-sankcii-proti-vijskovogo-rezimu-manmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3268258-stati-mozut-spovilniti-vivedenna-vijsk-z-afganistanu-pentagon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3268258-stati-mozut-spovilniti-vivedenna-vijsk-z-afganistanu-pentagon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3268272-respublikanci-mozut-zminiti-svogo-kandidata-na-prezidentski-vibori2024.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3268272-respublikanci-mozut-zminiti-svogo-kandidata-na-prezidentski-vibori2024.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3268248-es-i-kanada-rozpocali-strategicne-partnerstvo-z-postacanna-sirovinnih-materialiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3268248-es-i-kanada-rozpocali-strategicne-partnerstvo-z-postacanna-sirovinnih-materialiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3268248-es-i-kanada-rozpocali-strategicne-partnerstvo-z-postacanna-sirovinnih-materialiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3268248-es-i-kanada-rozpocali-strategicne-partnerstvo-z-postacanna-sirovinnih-materialiv.html


 

Дуда запевнив Санду у підтримці 

територіальної цілісності Молдови 

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив 
свою молдавську колегу Майю Санду у 

підтримці Варшавою територіальної цілісності 

Молдови. 

 

Кубинські банки повністю відмовилися від 

готівкового американського долара 

Усі банки на Кубі припинили приймати від 

клієнтів готівковий американський долар через 

запроваджені санкції США.

 

 

Третина американців досі вважають, що 

Байден переміг на виборах завдяки 

шахрайству 

Близько третини американців вважають, що 
перемога Джо Байдена на президентських 

виборах 2020 року стала результатом 

масштабного шахрайства. 

 

Трамп заявив, що досі не визнає своєї 

поразки на президентських виборах 

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що 

ніколи не визнавав того, що програв вибори 

глави Білого дому минулого року та досі 
вважає, що перемога Джо Байдена була 

сфальсифікована.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Угорщина в ПАРЄ поскаржилася на 

український сайт «Миротворець» 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер 
Сіярто, раніше внесений в базу "Миротворця", 

поскаржився ПАРЄ, що український ресурс 

нібито несе в собі загрозу деяким угорським 

політикам. 

 

Експерти Frontex співпрацюватимуть з 

Держприкордонслужбою України на 

кордоні з Молдовою 

Експерти Frontex з Греції, Естонії та Румунії 
працюватимуть разом з Державною 

прикордонною службою України на кордоні з 

Молдовою.

 

УКРАЇНА 

 

В МОЗ дали рекомендації для тих, хто 

пропустив другу дозу COVID-вакцини 

У Міністерстві охорони здоров’я дали 

рекомендації для тих, хто не зміг у визначені 
терміни зробити щеплення другою дозою 

вакцини проти коронавірусу. 

 

У Києві поліція виявила 14 іноземців, які 

незаконно перебували на території України 

У Києві правоохоронці спільно зі 

співробітниками міграційної служби 

встановили громадян інших держав, які не 
мали документів, що підтверджують 

законність перебування на території України.  
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Нацбанк послабив курс гривні до 27,19 

Національний банк України на вівторок, 22 

червня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 2 копійки - до 27,1935 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби 14 разів зривали 

«тишу» в зоні ООС 

Минулої доби, 21 червня, в районі проведення 
операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 

порушень режиму припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 червня: народний календар і астровісник 

Кирилів день, День скорботи і вшанування 

пам’яті жертв Війни в Україні

 

 

«Це було боляче» : як соцмережі сприйняли 

поразку нашої збірної ОГЛЯД  

Збірна України з футболу програла команді 

Австрії на XVI чемпіонаті Європи. У 

соцмережах панує пригнічений настрій, але 

надія ще є 
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Ще один американський університет в РФ 

визнали «небажаною організацією» 

Генеральна прокуратура Росії визнала 
американський університет Bard College 

небажаною організацією на території країни. 

 

 

Андрій Шевченко: Посилити гру команді не 

дозволила фізична форма 

Головний тренер збірної України з футболу 

Андрій Шевченко прокоментував сьогоднішню 
поразку від Австрії (0:1) у заключному матчі 

групового раунду Євро-2020. 

 

Hyundai придбав виробника роботів Boston 

Dynamics 

Корейська компанія Hyundai Motor у 

понеділок, 21 червня, завершила угоду з 

придбання американського виробника роботів 

Boston Dynamics Inc. 

 

Спека посилиться — найближчими днями в 

Україні прогнозують до 36° 

У вівторок, 22 червня, очікується мінлива 
хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. 

Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3268256-hyundai-pridbav-virobnika-robotiv-boston-dynamics.html
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Японія законодавчо дозволила видобувати 

та використовувати космічні ресурси 

Парламент Японії ухвалив закон, що дозволяє 
компаніям видобувати й використовувати 

космічні ресурси. 

 

22 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні День Скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни.
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