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ТОП 

 

До української делегації у ТКГ залучені двоє 

журналістів, юрист і лікар — ОП 

До роботи Тристоронньої контактної групи 

вперше у складі української делегації залучені 

представники окремих районів Донецької та 

Луганської областей, серед яких двоє 

журналістів, юрист і лікар.

 

 

Фільми, серіали, вистави та книжки мають 

бути українською — Ткаченко 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко вважає, що вітчизняні 

фільми, серіали, вистави та книжки мають бути 

українською мовою.
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Президент пропонує закріпити у законі 

чотири види референдумів 

Президентський законопроєкт №3612 "Про 

народовладдя через всеукраїнський 

референдум" передбачає види всеукраїнського 

референдуму за предметом.

 

 

Обшук в університеті Шевченка: стало 

відомо, за чим приходила поліція 

Печерський районний суд столиці надав дозвіл 

правоохоронцям на обшуки у головному 

корпусі Київського національного 

університету ім. Шевченка, які проводилися 

там минулого тижня, з метою …

 

 

 

Верещук готується до праймеріз на вибори 

мера Києва 

Народний депутат від партії “Слуга народу” 

Ірина Верещук готує програму для участі у 

праймеріз серед потенційних кандидатів від 

політичної сили на посаду Київського міського 

голови.

 

 

 

Сім регіонів та Київ не готові до 

послаблення карантину – МОЗ (ТАБЛИЦЯ) 

Станом на 9 червня сім регіонів України та 

місто Київ не відповідають усім необхідним 

критеріям для послаблення протиепідемічних 

заходів.
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В Авдіївці підірвався автомобіль ЗСУ - 

травмовані 10 військових ФОТО 

На Донеччині розпочато розслідування за 

фактом травмування 10 військовослужбовців 

внаслідок підриву автомобіля ЗСУ в районі 

Палацу культури «Авдіївський коксохімічний 

завод».

 

 

Зеленський хотів заразитися COVID-19, щоб 

врятувати людей від депресії 

Президент Володимир Зеленський хотів 

штучно заразитися коронавірусом і пропустити 

хворобу через себе, щоб таким чином 

морально підтримати людей на початковому 

етапі пандемії.

  

 

Коли море кличе: як в Одесі пляжний сезон 

відкривають ФОТО 

Прохолодна погода й карантинні обмеження 

дещо "посунули" відкриття курортного сезону 

в Одесі. Однак все ж він "оговтується" й 

"виводить" на пляжі містян і туристів.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Виконавча рада МВФ вирішує долю нової 

програми для України 

Виконавча рада МВФ у вівторок проведе 

засідання щодо України, під час якого 

очікується рішення Фонду щодо нової 

програми Stand-By у розмірі $5 млрд для 

української економіки з метою її стабілізації та 

поновлення зростання.
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Рахманін вважає, що шансів домовитися з 

РФ про тривалу "тишу" на Донбасі 

практично не лишилося 

В української влади практично не лишилося 

можливостей домовитися з Російською 

Федерацією щодо тривалого припинення 

вогню на Донбасі, залучаючи до цього процесу 

західних партнерів.

 

 

Між Україною та Польщею з 1 липня 

запрацює віртуальний транзит газу 

ІНФОГРАФІКА 

Оператори газотранспортних систем України 

та Польщі уклали нову угоду, яка передбачає 

об’єднання двох існуючих точок 

міждержавного з’єднання в єдину віртуальну 

точку з’єднання двох систем «ВТЗ-Україна-

Польща». Угода запрацює з 1 липня 2020 року.

 

 

Для Британії важливо, щоб пріоритети 

реформ у Міноборони не змінилися - посол 

Сіммонс 

Незмінність пріоритетів у реформуванні 

Міністерства оборони України за стандартами 

НАТО важливіша за спосіб організації 

діяльності відомства, який кожен новий 

міністр бачить по-своєму.

  

 

В Україну прибув перший контейнерний 

поїзд із Китаю 

В Україну прибув перший прямий 

контейнерний поїзд з Китаю.
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У Таїланді знайшли тіло українки, яка 

зникла два тижні тому 

Знайдено тіло уродженки Тернопільської 

області 32-річної Ольги Фролової, яка зникла 

25 травня у Таїланді. 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 27 856 випадків 

COVID-19, за добу - 394 

Станом на 9 червня в Україні лабораторно 

підтверджено 27 856 випадків COVID-19. За 

добу 394 нових випадків.

 

 

У Києві за добу виявили 33 випадки 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

У Києві вже 3523 підтверджених випадки 

захворювання на COVID-19.

 

У Києві поки не можуть відкрити кафе та 

ресторани - радник Кличка 

Через високий рівень захворюваності на 

коронавірус Київ не може перейти на наступні 

етапи послаблень протиепідемічних заходів.
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У психоневрологічному інтернаті на 

Черкащині - спалах коронавірусу 

На Черкащині зафіксували спалах COVID-19 у 

Золотоніському психоневрологічному 

інтернаті: коронавірус виявили у 21 особи.

 

 

Спалах COVID-19 у Слов’янську: 

інфікованих уже понад пів сотні 

У Слов’янську Донецької області в осередку 

спалаху коронавірусу на одному з місцевих 

підприємств хворобу COVID-19 виявили вже у 

54 осіб.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський представив нового керівника 

Служби зовнішньої розвідки 

Президент Володимир Зеленський представив 

колективу Служби зовнішньої розвідки 

України (СЗР) новопризначеного голову – 

Валерія Кондратюка.

 

 

Венедіктова заявляє, що готова підписати 

підозри депутатам, зокрема Порошенку 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

готова при наявності підстав і достатніх 

доказів підписати підозри чинним народним 

депутатам, зокрема колишньому Президенту 

Петру Порошенку.
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У "Слузі народу" назвали питання, які слід 

виносити на референдум 

На референдум в Україні потрібно виносити 

суспільно значущі питання, серед яких можуть 

бути питання землі, скорочення кількості 

депутатів, легалізація грального бізнесу тощо. 

 

Вода для Криму: депутат ―ЄС‖ не виключає 

захоплення Росією споруд на Каховському 

каналі 

Небезпека з боку РФ щодо можливого 

силового розв'язання питання водопостачання 

до Криму існує вже шість років, тому не варто 

спекулювати на …

 

 

В ОПОРІ прокоментували залучення 

представників з Донбасу до складу ТКГ 

Голова правління громадянської мережі 

“ОПОРА” Ольга Айвазовська вважає 

успішним кроком влади залучення 

представників окремих районів Донецької та 

Луганської областей у складі української 

делегації до роботи в Тристоронній контактній 

групі.

 

 

Забезпечення Криму водою може бути 

приводом для розширення агресії РФ — 

Чубаров 

Питання подачі води в окупований Росією 

Крим для президента Росії Володимира Путіна 

може бути не стільки причиною для 

розширення агресії, а скільки приводом.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3041830-zabezpecenna-krimu-vodou-moze-buti-privodom-dla-rozsirenna-agresii-rf-cubarov.html
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Укроборонпром звільнив керівника ДП 

―Антонов‖ 

Гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас 

Абромавичус 9 червня своїм наказом звільнив 

президента підприємства ДП “Антонов” 

Олександра Донця. Тимчасово виконуючим 

обов'язки керівника підприємства призначено 

віце-президента з проєктування ДП “Антонов” 

Олександра Лося.

 

 

Глава Донецької ОДА пропонує скасувати 

ЗНО для дітей з окупованих територій 

Голова Донецької обласної державної 

адміністрації Павло Кириленко виступив з 

пропозицією не проводити цього року ЗНО для 

дітей з тимчасово окупованих територій.

  

ЕКОНОМІКА 

 

Fitch присвоїв рейтинг Миколаєву на рівні 

«B», прогноз «Стабільний» 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 

присвоїло місту Миколаєву довгостроковий 

рейтинг дефолту емітента на рівні «B» з 

прогнозом «Стабільний».

 

 

В Україні за підтримки Світового банку 

розроблять 600 планів розвитку громад 

В Україні розроблять 600 комплексних планів 

просторового розвитку громад з фінансовою 

допомогою Міжнародного банку реконструкції 

та розвитку (Світового банку). 
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В Україні перший підприємець отримав 

рефінансування кредиту під 0% 

ПриватБанк за оновленою програмою 

“Доступні кредити 5-7-9%” рефінансував 

підприємцю кредит на суму 1,1 мільйона 

гривень під 0% до кінця березня 2021 року.

 

Держстат порахував інфляцію — як 

змінилися ціни у травні 

У травні 2020 року споживчі ціни в Україні 

збільшилися на 0,3% у порівнянні із 

попереднім місяцем.

 

 

В Україні починається реалізація проєкту 

FAO з протидії всиханню лісів 

Державне агентство лісових ресурсів 

розпочинає реалізацію в Україні проєкту 

Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (FAO) з протидії всиханню 

лісів.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Фігурантам "другої сімферопольської 

справи" продовжили арешт ще на три 

місяці 

В окупованому Криму так званий Верховний 

суд у черговий раз продовжив запобіжний 

захід у вигляді утримання під вартою трьом 

фігурантам другої сімферопольської «справи 

Хізб ут-Тахрір» на три місяці.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3041999-v-ukraini-persij-pidpriemec-otrimav-kredit-pid-0.html
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Офіс генпрокурора виявив порушення в 

роботі Холодницького 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

заявляє, що службове розслідування стосовно 

керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури (САП) Назара Холодницького 

виявило ряд порушень в його роботі.

 

 

Справа Шеремета: активісти вимагають від 

Зеленського гарантій прозорості суду 

Активісти звернулися до Президента України 

Володимира Зеленського з вимогою 

гарантувати прозорість судового процесу щодо 

фігурантів справи про вбивство журналіста 

Павла Шеремета - Юлії Кузьменко, Андрія 

Антоненка та Яни Дугарь.

 

 

Офіс генпрокурора підозрює "чиновників 

"ЛНР" у примусовій "паспортизації" 

українців 

Начальнику так званого «управління 

міграційної служби МВС Луганської народної 

республіки» та його заступнику за фактом 

примусової «паспортизації» громадян України 

повідомили про підозру. 

 

Справи Майдану: двох ексберкутівців 

підозрюють у фальсифікації доказів 

Повідомлено про підозру двом колишнім 

працівникам спецпідрозділу «Беркут» ГУ МВС 

України в Дніпропетровській області у 

фальсифікації доказів проти учасника 

«Євромайдану».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3041876-ofis-genprokurora-viaviv-porusenna-v-roboti-holodnickogo.html
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У Києві на хабарі погорів проректор 

університету 

Правоохоронці затримали проректора з 

міжнародних зв'язків одного із столичних 

університетів під час одержання хабаря у 

розмірі 244 тис. грн.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

У горизонті 25 років України не буде як 

держави — Андрій Длігач, стратег, 

футуролог (ІНТЕРВ'Ю) 

Було, може, з десяток кандидатів, із якими вартувало 
поговорити про Майбутнє. 

 

Електрика збирається дорожчати: нам 

кажуть, що альтернативи немає… 

(АНАЛІТИКА) 

Оплату за постачання й транспортування 

електроенергії розділять. А ще хочуть 

скасувати “пільгові” 100 кВт/год. і запровадити 

RАВ-тарифи

СУСПІЛЬСТВО 

 

Мелітопольська черешня стане 

міжнародним брендом 

Мелітопольська черешня невдовзі буде 

зареєстрована як продукт з історичним 

географічним походженням.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3042048-u-kievi-na-habari-pogoriv-prorektor-universitetu.html
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Усмішка чи пальці літерою "V": українцям 

радять вітатися без рукостискань 

Дотримуватися правил безпеки в умовах 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 

необхідно незалежно від послаблення 

карантинних заходів.

 

Онлайн-опитування Зеленської щодо 

безбар'єрності пройшли понад 30 тисяч 

українців 

У онлайн-опитуванні щодо питань 

безбар'єрності, яке ініціювала перша леді 

Олена Зеленська, вже взяли участь понад 30 

тисяч українців.

 

 

Київ піднявся на 44 сходинки у рейтингу 

найдорожчих міст для еміграції 

Київ піднявся на 44 сходинки у рейтингу 

найдорожчих міст для еміграції. Протягом 

останнього року українська столиця піднялася 

зі 150 на 106 місце.

 

 

Kyiv Boryspil Express запрацює з 15 червня 

Поїзд Kyiv Boryspil Express, що курсує від 

Центрального залізничного вокзалу міста 

Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль", 

запрацює з 15 червня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3041990-usmiska-ci-palci-literou-v-ukraincam-radat-vitatisa-bez-rukostiskan.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3042113-kiiv-pidnavsa-na-44-shodinki-u-rejtingu-najdorozcih-mist-dla-emigracii.html
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До Гобітхіла на Прикарпатті пускатимуть 

тільки організованих туристів 

У Верховинському районі Івано-Франківської 

області вирішили закрити для вільного 

відвідування казкове містечко Гобітхіл – 

туристів прийматимуть лише у складі груп.

 

У Києві презентували роботи Сальвадора 

Далі, які "символізують гріхи" 

У Києві з 10 червня відкривається виставка 

Сальвадора Далі “Пустотливі сни 

Пантагрюеля”. 

 

У ботсаду Чернівців розквітло майже 200-

річне тюльпанове дерево ФОТО  

У ботанічному саду Чернівців почало цвісти 

рідкісне тюльпанове дерево. Йому майже 200 

років, а походить воно з Північної Америки.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3042043-do-gobithila-na-prikarpatti-puskatimut-tilki-organizovanih-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3042043-do-gobithila-na-prikarpatti-puskatimut-tilki-organizovanih-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3041972-u-kievi-prezentuvali-roboti-salvadora-dali-aki-simvolizuut-grihi.html
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