
Єдина країна - Україна і світ 10.06.20 

 

ТОП 

 

У світі зафіксували 7,32 мільйона випадків 

COVID-19 

Станом на ранок 10 червня у світі зафіксували 

7 323 762 випадки COVID-19, із них 3 603 893 

особи одужали та 413 731 загинув. 

 

 

МВФ офіційно затвердив програму Stand-By 

для України 

Виконавча рада МВФ за підсумками засідання 

в вівторок затвердила нову програму 

кредитування Stand-By для України, яка 

передбачає фінансування в розмірі $5 млрд 

терміном на 18 місяців. 
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СБУ викрила арбітражного керуючого на 

хабарі у $100 тисяч 

У Києві співробітники Головного управління 

по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю СБУ викрили арбітражного 

керуючого, причетного до вимагання грошей 

від підприємства-боржника. 

 

 

Польська поліція виявила рекордну партію 

кокаїну на $760 мільйонів 

Польська поліція і Прикордонна служба 

виявили у портовому місті Гдиня рекордну для 

Польщу партію кокаїну – понад 3,2 тони, 

вартість якої у роздрібному продажі 

оцінюється в 3 мільярди злотих (понад $760 

мільйонів). 

СВІТ 

 

Євросоюз і Китай "звірили годинники" 

перед червневим самітом 

Євросоюз та КНР обговорили широкий спектр 

двосторонніх відносин напередодні саміту, 

запланованого у другій половині червня. 

 

 

Євросоюз має доповнити свою "м’яку" силу 

"жорсткими" спроможностями – 

єврокомісари 

Для збереження гідних геополітичних позицій 

Євросоюзу вже недостатньо засобів "м’якої 

сили" - їх слід доповнити "жорсткими" 

спроможностями, включаючи військові. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042343-sbu-vikrila-arbitraznogo-keruucogo-na-habari-u-100-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042343-sbu-vikrila-arbitraznogo-keruucogo-na-habari-u-100-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042343-sbu-vikrila-arbitraznogo-keruucogo-na-habari-u-100-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042295-polska-policia-viavila-rekordnu-partiu-kokainu-na-760-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042295-polska-policia-viavila-rekordnu-partiu-kokainu-na-760-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042295-polska-policia-viavila-rekordnu-partiu-kokainu-na-760-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042259-evrosouz-i-kitaj-zvirili-godinniki-pered-cervnevim-samitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042259-evrosouz-i-kitaj-zvirili-godinniki-pered-cervnevim-samitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042259-evrosouz-i-kitaj-zvirili-godinniki-pered-cervnevim-samitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042297-evrosouz-mae-dopovniti-svou-maku-silu-zorstkimi-spromoznostami-evrokomisari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042297-evrosouz-mae-dopovniti-svou-maku-silu-zorstkimi-spromoznostami-evrokomisari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042297-evrosouz-mae-dopovniti-svou-maku-silu-zorstkimi-spromoznostami-evrokomisari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042297-evrosouz-mae-dopovniti-svou-maku-silu-zorstkimi-spromoznostami-evrokomisari.html


 

Конгрес США планує запровадити санкції 

щодо продажу зброї Ірану 

Конгрес США розгляне новий пакет 

міжнародних санкцій з метою запобігання 

продажів зброї Ірану, насамперед з боку Росії 

та Китаю, після завершення так званого 

"збройного ембарго" проти Тегерана восени 

цього року. 

 

 

Франція, Німеччина та Італія вимагають 

виведення найманців з Лівії 

Всі сторони лівійського конфлікту та ті, хто їх 

підтримують, мають припинити військові дії та 

конструктивно підтримувати роботу 

переговорів формату 5+5. 

 

 

Наближеного до Кремля євродепутата 

долучили до ради Єврофонду за демократію 

Французького депутата Європарламенту від 

крайньої правої партії «Національне 

об'єднання» Тьєррі Маріані включили до ради 

керівників Європейського фонду за 

демократію (ЄФД), який допомагає боротися з 

дезінформацією та підтримує політв’язнів. 

 

 

Трамп наказав створити полярний флот 

криголамів США в Арктиці й Антарктиці 

Президент США Дональд Трамп видав 

розпорядження про розгортання полярного 

флоту криголамів з метою забезпечення 

присутності Америки в регіонах Арктики й 

Антарктики, а також захисту національних 

інтересів і безпеки Сполучених Штатів. 
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Британія та Японія розпочинають торгові 

переговори 

Об’єднане Королівство та Японія у вівторок 

планують запустити торгові переговори за 

підсумками Brexit. 

 

 

Банк Франції цьогоріч прогнозує 

скорочення майже мільйона робочих місць 

У Франції у 2020 році очікується скорочення 

близько мільйона робочих місць, а безробіття 

досягне найвищого рівня у середині 2021-го. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Президент вірить, що перший транш МВФ 

допоможе подолати виклики COVID-19 

Президент України Володимир Зеленський 

зазначив, що затверджена Міжнародним 

валютним фондом нова 18-місячна програма 

stand by для України дозволить подолати 

складнощі, викликані епідемією коронавірусу. 

 

 

Україна очікує перший транш від МВФ у 

червні – Шмигаль 

Україна очікує перший транш від 

Міжнародного валютного фонду у червні. 
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Російського дипломата в ООН зловили на 

брехні щодо України 

Заступник постпреда Росії при ООН в Женеві 

Олександр Алімов розмістив у мережі Twitter 

повідомлення про те, як гинуть діти на Донбасі 

від "обстрілів українських сил", додавши 

фотографію дівчини з російського 

Уссурійська, яка була вбита сім років тому. 

УКРАЇНА 

 

Петрашко доповів Президенту про 

програми стимулювання економіки в 

умовах COVID-19 

Президент Володимир Зеленський провів 

зустріч з членами Кабінету Міністрів України, 

під час якої обговорили перші кроки та 

результати реалізації програми стимулювання 

економіки для подолання наслідків COVID-19. 

 

 

Активісти закликали Зеленського 

заперечити можливість постачання води до 

окупованого Криму 

На Херсонщині від керівництва країни 

вимагають зробити офіційні заяви, 

заперечивши можливість будь-якого 

водопостачання Північно-Кримським каналом 

води до окупованого Криму. 

 

Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, 

а своєчасне лікування та карантин – МОЗ 

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина 

Микитчак наголосила, що хворих на 

коронавірусне захворювання рятують 

своєчасне звернення до лікарів та карантинні 

заходи, а не апарати ШВЛ. 
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Єрмак хоче, аби в Україні створили 

державну програму розвитку туризму 

Керівник Офісу Президента України Андрій 

Єрмак вважає, що потрібно розробити 

державну програму розвитку туризму в Україні 

на наступні три-чотири роки. 

 

 

В МОН розповіли, як діти з окупованих 

територій зможуть вступати до 

університетів без ЗНО 

Сьогодні розпочали роботу освітні центри 

“Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, 

звернувшись до яких вступники з тимчасово 

окупованих територій можуть вступати без 

ЗНО до українських університетів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти гатять із заборонених 

мінометів, поранений боєць ЗСУ 

За минулу добу збройні формування Російської 

Федерації 16 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам'яті Олега Ольжича - 

українського поета, археолога, політичного 

діяча. 
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Українська Banda стала найефективнішим 

рекламним агентством у світі 

Міжнародний рейтинг Effie Index визнав 

українське агентство banda найефективнішим 

незалежним рекламним агентством 2020 року. 

 

 

У всіх районах Нью-Йорка з’явиться 

вулиця під назвою "Black Lives Matter" 

Одну з вулиць у кожному районі Нью-Йорка 

назвуть "Black Lives Matter" (Життя 

темношкірих важливі) на тлі масових 

заворушень, викликаних смертю 

афроамериканця Джорджа Флойда у 

Міннеаполісі унаслідок жорсткого затримання 

поліціянтами. 

 

 

Перша земля у Німеччині скасовує основне 

карантинне обмеження 

Першою німецькому федеральною землею, яка 

скасовує основне карантинне обмеження – 

обмеження контактів між людьми, буде 

Тюрингія. 

 

 

Французи через COVID-19 віддають 

перевагу подорожам своєю країною 

Французи попри зниження кількості 

захворювань на COVID-19, вважають за краще 

подорожувати рідною країною. 
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Наступний етап послаблення карантину в 

Румунії розпочнеться 15 червня 

Президент Румунії Клаус Йоганніс анонсував 

подальший етап послаблень карантинних 

обмежень в країні з 15 червня. 

 

 

Китайський телескоп зафіксував нові 

радіохвилі у Всесвіті 

Китайський телескоп FAST виявив у Всесвіті 

нові швидкі радіохвилі. 

 

 

Грози, шквали та +34°: чого чекати до 

вихідних 

У середу шквали та грозові дощі місцями з 

градом очікуються у західних областях, 

короткочасні дощі ймовірні на Житомирщині 

та Вінниччині, температура вдень 29-34° тепла. 

 

 

10 червня: народний календар і астровісник 

Нині сповідника Микити; хто ходитиме в поле, 

що віщує ранковий туман і як Уран 

впливатиме на Місяць. 
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