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ТОП 

 

У світі - понад 7,1 мільйона випадків 

коронавірусу, одужали 3,5 мільйона осіб 

У світі з початку епідемії COVID-19 виявили у 

7 млн 199 тисяч 306 людей, з них 408 734 

померли та 3 млн 536 тисяч 274 одужали. 

 

 

В окупованому Криму нарахували 623 

випадків COVID-19 

В окупованому Криму кількість офіційно 

зареєстрованих випадків COVID-19 досягла 

623: захворіли 177 осіб у Севастополі і 466 на 

решті території півострова. Померли від 

коронавірусу 17 осіб. 
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Кількість заражених коронавірусом у 

Бельгії перевищила 59,3 тисячі 

Кількість хворих на COVID-19 у Бельгії й далі 

зростає – за добу зареєстрували 122 нові 

випадки. 

 

 

У Туреччині продовжує знижуватися 

смертність від COVID-19 

Медики Туреччини продовжують фіксувати 

зменшення смертності від коронавірусної 

інфекції: за минулу добу померли 19 пацієнтів, 

одужали - 3411. 

 

 

Конгресмени закликали Помпео 

поквапитися із санкціями проти Nord 

Stream 2 

Представники обох партій у Конгресі США, 

члени Конгресового Українського кокусу, 

закликали держсекретаря негайно запровадити 

санкції проти газопроводу Nord Stream 2, 

будівництво якого веде Росія. 

 

 

США ввели масштабні санкції проти 

морського флоту Ірану 

Вашингтон оголосив про запровадження 

масштабних санкцій проти групи "Іранські 

судноплавні лінії" та її дочірньої компанії у 

контексті боротьби з розповсюдженням зброї 

масового знищення. 
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Демократи внесли в Конгрес США 

законопроєкт, що обмежує повноваження 

поліції 

Демократи в Конгресі США внесли на розгляд 

проєкт закону, який передбачає реформи 

правоохоронних органів й зокрема значні 

обмеження для поліції на тлі масових акцій 

протесту в країні. 

 

 

Світовий банк - про коронакризу: 

глобальна економіка впаде більш як на 5% 

Пандемія COVID-19 завдала світовій економіці 

руйнівного удару, спричинивши найглибшу 

рецесію з часів Другої світової війни. 

 

 

Суд завершив засідання у справі МН17 

У судовому комплексі “Схіпхол”, 

розташованому під Гаагою, завершилося 

судове засідання у справі МН17. 

СВІТ 

 

Підозрюваному у вбивстві Флойда 

призначили заставу в $1 мільйон 

Колишній поліцейський Дерек Шовін, 

обвинувачений у вбивстві Джорджа Флойда, 

зможе вийти на волю під заставу в мільйон 

доларів. 
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У Франції поліцейським заборонили 

придушення під час затримання 

У Франції правоохоронці більше не 

застосовуватимуть прийом силового 

затримання та нейтралізації зловмисників із 

технікою захвату за шию. 

 

 

Альянс сприймає фейки проти НАТО під 

час пандемії як нову загрозу — Столтенберг 

Агресивна дезінформація й пропаганда, які у 

розпал пандемії коронавірусу були спрямовані 

проти НАТО, мали на меті розділити 

союзників, посіяти зневіру у їх здатність 

допомагати одне одному, що в самому НАТО 

сприймають як нову загрозу. 

 

 

США і Росія домовилися про переговори 

щодо ядерної зброї 

Вашингтон і Москва досягли попередньої 

домовленості стосовно проведення переговорів 

про нову ядерну угоду - вони можуть відбутися 

вже цього місяця. 

 

 

Генсек НАТО розповів, як Альянс надалі 

вибудовуватиме відносини з РФ 

НАТО зберігатиме двоєдиний підхід до 

відносин із Росією, який, з одного боку, 

передбачає надійне стримування й оборону, а з 

іншого – тримає відкритими канали для 

діалогу, оскільки Росія залишається сусідом 

Альянсу. 
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КНДР оголосила про припинення контактів 

з Південною Кореєю 

Влада КНДР оголосила про припинення 

роботи «гарячої лінії» зв'язку з Південною 

Кореєю - це стане першим кроком на шляху до 

закриття всіх засобів контакту між Пхеньяном 

і Сеулом. 

 

 

Туреччина - про постачання С-400: у нас 

принципові домовленості з Росією 

Туреччина та РФ мають принципові 

домовленості щодо другого етапу постачання 

ЗРК С-400, в рамках яких ведеться конкретна 

робота. 

 

 

Рада ЄС схвалила мобілізацію €36 мільярдів 

на підтримку партнерів у боротьбі з COVID-

19 

Рада ЄС підтримала пропозицію Єврокомісії 

щодо глобальної відповіді на коронакризу від 

«Команди Європи» та мобілізації €36 млрд для 

допомоги країнам-сусідам та партнерам, 

зокрема, в Африці. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Фігуранти "бахчисарайської групи" 

влаштували протест у російському суді 

В Апеляційному військовому суді, що 

проходить у м. Власіха Московської області, де 

розглядалася апеляція на продовження 

запобіжного заходу фігурантам "справи Хізб 

ут-Тахрір", всі обвинувачені відмовилися 

брати участь у процесі. 
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У МЗС відреагували на призначення 

Шредера головою ради директорів 

"Роснефти" 

"П'ята колона" в ЄС продовжує проштовхувати 

російські інтереси і розхитувати європейську 

солідарність. 

 

 

Кулеба обговорив із віцепрезидентом 

Єврокомісії залучення України до водневих 

ініціатив ЄС 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба обговорив із виконавчим 

віцепрезидентом Європейської комісії 

Франсом Тіммермансом залучення України до 

водневих ініціатив ЄС. 

УКРАЇНА 

 

Сам факт заборони в'їзду актору не може 

бути підставою забороняти фільм - 

Ткаченко 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко вважає, що заборона 

іноземним акторам на в'їзд до України не може 

бути автоматичною підставою для заборони 

показу фільмів, у яких вони знімалися. 

 

 

Автофіксація: антирекорд доби встановив 

Range Rover на трасі Київ - Харків 

Камери автоматичної фіксації порушень 

протягом 7 червня виявили 33 автомобілі, водії 

яких перевищили швидкість, розганяючись 

понад 170 км/год. Антирекорд доби - 197 

км/год. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти на Донбасі 11 разів порушили 

"тишу", є поранений 

Минулої доби збройні формування РФ 11 разів 

порушили режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

9 червня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Іван Мар’яненко - 

український актор, педагог і театральний діяч. 

 

 

Садовий просить уряд послабити карантин 

на Львівщині 

Мер Львова Андрій Садовий просить Кабмін 

послабити карантин в області, зокрема 

дозволити роботу спортивних закладів та 

відновити пасажирське сполучення у режимі 

спецперевезень. 

 

 

У США завдяки карантину запобігли 60 

мільйонам заражень коронавірусом - 

науковці 

Дослідження американського Університету 

Каліфорнія-Берклі свідчить, що карантинні 

заходи у США дозволили запобігти 60 

мільйонам заражень коронавірусом. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3041623-okupanti-na-donbasi-11-raziv-porusili-tisu-e-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3041623-okupanti-na-donbasi-11-raziv-porusili-tisu-e-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040179-9-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040179-9-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3041582-sadovij-prosit-urad-poslabiti-karantin-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3041582-sadovij-prosit-urad-poslabiti-karantin-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3041582-sadovij-prosit-urad-poslabiti-karantin-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3041572-u-ssa-zavdaki-karantinu-zapobigli-60-miljonam-zarazen-koronavirusom-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3041572-u-ssa-zavdaki-karantinu-zapobigli-60-miljonam-zarazen-koronavirusom-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3041572-u-ssa-zavdaki-karantinu-zapobigli-60-miljonam-zarazen-koronavirusom-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3041572-u-ssa-zavdaki-karantinu-zapobigli-60-miljonam-zarazen-koronavirusom-naukovci.html


 

Мешканцям Данії дозволили збиратися 

групами до 50 осіб 

Данія оголосила про черговий етап 

послаблення карантинних обмежень: 

дозволено масові заходи за участю до 50 осіб, 

крім того, відкриваються фітнес-центри і 

басейни. 

 

 

Польща визначиться з відкриттям кордонів 

до 11 червня 

Уряд Польщі планує до 11 червня 

оприлюднити інформацію про подальші кроки 

стосовно зняття обмежень на перетин кордонів 

країни. 

 

 

В Україні - до +33°, місцями дощі з грозами 

В Україні у вівторок, 9 червня, спекотно - 28-

33°, дощі можливі лише в західних областях. 

 

 

9 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Ферапонта; що нині варто колупати, а 

що – не чіпати, а також всіляко уникаймо 

кривих дзеркал. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3041605-meskancam-danii-dozvolili-zbiratisa-grupami-do-50-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3041605-meskancam-danii-dozvolili-zbiratisa-grupami-do-50-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3041605-meskancam-danii-dozvolili-zbiratisa-grupami-do-50-osib.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3041617-polsa-viznacitsa-z-vidkrittam-kordoniv-do-11-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3041617-polsa-viznacitsa-z-vidkrittam-kordoniv-do-11-cervna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3040142-9-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3040142-9-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

