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ТОП 

 

Глава МВФ визначила переваги та ризики 

нової програми Stand-By для України 

Затверджена у вівторок Виконавчою радою 

МВФ нова програма Stand-By для України 

спрямована, передусім, на подолання наслідків 

кризи пандемії, а також створення умов для 

скорішого відновлення економіки.

 

 

Україна отримала другий транш на €500 

мільйонів від Єврокомісії - Зеленський 

Україна отримала другий транш у межах 

Четвертої програми макрофінансової допомоги 

від Європейської комісії у розмірі 500 млн 

євро. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042285-glava-mvf-viznacila-perevagi-ta-riziki-novoi-programi-standby-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042285-glava-mvf-viznacila-perevagi-ta-riziki-novoi-programi-standby-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042285-glava-mvf-viznacila-perevagi-ta-riziki-novoi-programi-standby-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042782-ukraina-otrimala-drugij-trans-na-500-miljoniv-vid-evrokomisii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042782-ukraina-otrimala-drugij-trans-na-500-miljoniv-vid-evrokomisii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042782-ukraina-otrimala-drugij-trans-na-500-miljoniv-vid-evrokomisii-zelenskij.html


 

Danone припиняє рекламну кампанію за 

участю Пореченкова – посол Шамшур 

Французький виробник молочних продуктів 

компанія Danone припиняє рекламну кампанію 

за участю російського актора Михайла 

Пореченкова.

 

 

Кулеба спростував фейки щодо "поступок 

Києва Будапешту" на Закарпатті 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

оприлюднив «три фейки і три правди» про 

плани щодо укрупнення Берегівського району 

Закарпатської області.

 

 

Порошенко заявив, що Венедіктова не 

вручила йому підозру 

Генпрокурор Ірина Венедіктова 10 червня не 

вручила повідомлення про підозру у справі 

призначення Сергія Семочка заступником 

голови Служби зовнішньої розвідки п'ятому 

президенту Петру Порошенко, який прибув до 

Офісу генпрокурора.

 

 

Джапарову призначили першою 

заступницею глави МЗС 

Кабінет міністрів призначив Еміне Джапарову 

на посаду першого заступника міністра 

закордонних справ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042769-danone-pripinae-reklamnu-kampaniu-za-ucastu-porecenkova-posol-samsur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042769-danone-pripinae-reklamnu-kampaniu-za-ucastu-porecenkova-posol-samsur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042769-danone-pripinae-reklamnu-kampaniu-za-ucastu-porecenkova-posol-samsur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042847-kuleba-sprostuvav-fejki-sodo-postupok-kieva-budapestu-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042847-kuleba-sprostuvav-fejki-sodo-postupok-kieva-budapestu-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042847-kuleba-sprostuvav-fejki-sodo-postupok-kieva-budapestu-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042698-porosenko-zaaviv-so-venediktova-ne-vrucila-jomu-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042698-porosenko-zaaviv-so-venediktova-ne-vrucila-jomu-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042698-porosenko-zaaviv-so-venediktova-ne-vrucila-jomu-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042647-dzaparovu-priznacili-persou-zastupniceu-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042647-dzaparovu-priznacili-persou-zastupniceu-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042647-dzaparovu-priznacili-persou-zastupniceu-glavi-mzs.html


 

Справа Шеремета: суд відмовився 

звільнити Кузьменко з-під варти 

Київський апеляційний суд залишив під 

вартою підозрювану у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета, лікарку і 

волонтерку Юлію Кузьменко.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Мінфін очікує транш від МВФ у $2,1 

мільярда 11 червня 

Перший транш від Міжнародного валютного 

фонду обсягом 2,1 млрд доларів має надійти в 

Україну 11 червня та буде спрямований до 

державного бюджету. 

 

Приємно здивував: експерт Dragon Capital 

про валютний курс в Україні 

Динаміка валютного курсу під час кризи 

позитивно здивувала. Також практично не було 

відтоку депозитів з банківської системи, у 

результаті чого в Україні не відбулося кризи 

фінансової системи. 

 

 

Переговори бойовиків і очевидець запуску з 

“Бука”: суд завершив шосте засідання у 

справі МН17 

У судовому комплексі “Схіпхол” у 

Нідерландах закінчилося шосте судове 

засідання у справі МН17.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042800-sprava-seremeta-sud-vidmovivsa-zvilniti-kuzmenko-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042800-sprava-seremeta-sud-vidmovivsa-zvilniti-kuzmenko-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042800-sprava-seremeta-sud-vidmovivsa-zvilniti-kuzmenko-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042411-minfin-ocikue-trans-vid-mvf-u-21-milarda-11-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042411-minfin-ocikue-trans-vid-mvf-u-21-milarda-11-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042411-minfin-ocikue-trans-vid-mvf-u-21-milarda-11-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042804-priemno-zdivuvav-ekspert-dragon-capital-pro-valutnij-kurs-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042804-priemno-zdivuvav-ekspert-dragon-capital-pro-valutnij-kurs-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042804-priemno-zdivuvav-ekspert-dragon-capital-pro-valutnij-kurs-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042974-peregovori-bojovikiv-i-ocevidec-zapusku-z-buka-sud-zaversiv-soste-zasidanna-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042974-peregovori-bojovikiv-i-ocevidec-zapusku-z-buka-sud-zaversiv-soste-zasidanna-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042974-peregovori-bojovikiv-i-ocevidec-zapusku-z-buka-sud-zaversiv-soste-zasidanna-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042974-peregovori-bojovikiv-i-ocevidec-zapusku-z-buka-sud-zaversiv-soste-zasidanna-u-spravi-mn17.html


 

Діаспора вітає можливість лібералізації 

візового режиму між Україною та 

Австралією 

Союз українських організацій Австралії 

(СУОА) вітає наміри України розглянути 

можливість лібералізації візового режиму для 

туристів з ряду країн, зокрема Австралії.

 

 

В Литві посол України і представники 

української церкви обговорили майбутні 

спільні проєкти 

У Вільнюсі відбулася зустріч Надзвичайного і 

Повноважного Посла України в Литві 

Володимира Яценківського та представників 

Української греко-католицької церкви (УГКЦ) 

Пресвятої Трійці м. Вільнюса. 

 

Криклій планує підписати угоду зі 

Словаччиною щодо аеропорту «Ужгород» у 

липні 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

планує в липні підписати міжурядову угоду 

щодо умов використання частини повітряного 

простору Словаччини українськими 

перевізниками в міжнародному аеропорту 

“Ужгород”.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 28 381 випадок 

COVID-19, за добу - 525 нових 

ІНФОГРАФІКА  

Станом на 10 червня в Україні лабораторно 

підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за 

добу зареєстровано 525 нових.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3042883-diaspora-vitae-mozlivist-liberalizacii-vizovogo-rezimu-miz-ukrainou-ta-avstralieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3042883-diaspora-vitae-mozlivist-liberalizacii-vizovogo-rezimu-miz-ukrainou-ta-avstralieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3042883-diaspora-vitae-mozlivist-liberalizacii-vizovogo-rezimu-miz-ukrainou-ta-avstralieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3042883-diaspora-vitae-mozlivist-liberalizacii-vizovogo-rezimu-miz-ukrainou-ta-avstralieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3042926-v-litvi-posol-ukraini-i-predstavniki-ugkc-obgovorili-majbutni-spilni-proekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3042926-v-litvi-posol-ukraini-i-predstavniki-ugkc-obgovorili-majbutni-spilni-proekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3042926-v-litvi-posol-ukraini-i-predstavniki-ugkc-obgovorili-majbutni-spilni-proekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3042926-v-litvi-posol-ukraini-i-predstavniki-ugkc-obgovorili-majbutni-spilni-proekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042815-kriklij-planue-pidpisati-ugodu-zi-slovaccinou-sodo-aeroportu-uzgorod-u-lipni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042815-kriklij-planue-pidpisati-ugodu-zi-slovaccinou-sodo-aeroportu-uzgorod-u-lipni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042815-kriklij-planue-pidpisati-ugodu-zi-slovaccinou-sodo-aeroportu-uzgorod-u-lipni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3042815-kriklij-planue-pidpisati-ugodu-zi-slovaccinou-sodo-aeroportu-uzgorod-u-lipni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042354-v-ukraini-pidtverdili-28-381-vipadok-covid19-za-dobu-525-novih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042354-v-ukraini-pidtverdili-28-381-vipadok-covid19-za-dobu-525-novih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042354-v-ukraini-pidtverdili-28-381-vipadok-covid19-za-dobu-525-novih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042354-v-ukraini-pidtverdili-28-381-vipadok-covid19-za-dobu-525-novih.html


 

В Україні змінили підхід до виписки з 

лікарні хворих на COVID-19 

Міністерство охорони здоров'я змінило 

алгоритм виписки зі стаціонару хворого на 

коронавірусну хворобу.

 

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.

 

У двох дитсадках Києва - спалах 

коронавірусу, ще один закрили на карантин 

У Солом’янському районі Києва на карантин 

закрили один з дитсадків. Також через спалах 

коронавірусу у столиці не будуть відкривати 

два дитсадки в Шевченківському районі.

 

 

Як продовжити «особистий» карантин, або 

Поради помисливим АНАЛІТИКА 

Нехай хтось махнув рукою на протиепідемічні 

заходи. Нехай збираються компаніями, ходять 

в ресторани і на шопінг... А можна і без цього 

обійтися!

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042431-v-ukraini-zminili-pidhid-do-vipiski-z-likarni-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042431-v-ukraini-zminili-pidhid-do-vipiski-z-likarni-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042431-v-ukraini-zminili-pidhid-do-vipiski-z-likarni-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042345-vid-koronavirusu-ratuut-ne-aparati-svl-a-svoecasne-likuvanna-ta-karantin-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042345-vid-koronavirusu-ratuut-ne-aparati-svl-a-svoecasne-likuvanna-ta-karantin-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042345-vid-koronavirusu-ratuut-ne-aparati-svl-a-svoecasne-likuvanna-ta-karantin-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3042573-u-dvoh-ditsadkah-kieva-spalah-koronavirusu-se-odin-zakrili-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3042573-u-dvoh-ditsadkah-kieva-spalah-koronavirusu-se-odin-zakrili-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3042573-u-dvoh-ditsadkah-kieva-spalah-koronavirusu-se-odin-zakrili-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042803-ak-prodovziti-osobistij-karantin-abo-poradi-pomislivim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042803-ak-prodovziti-osobistij-karantin-abo-poradi-pomislivim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042803-ak-prodovziti-osobistij-karantin-abo-poradi-pomislivim.html


 

Рівненську сірникову фабрику закрили 

через спалах COVID-19 

У Рівненській області через виявлення 

коронавірусу у працівників призупинено 

роботу сірникової фабрики.

 

 

Зеленський заявив, що йому виписали 

штраф за каву в Хмельницькому 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

за порушення карантинних обмежень під час 

робочої поїздки на Хмельниччину йому 

виписали штраф.

 

УКРАЇНА 

 

Медведчук задекларував частку в 

телеканалах "1+1" і "2+2" - ЗМІ 

Голова політради партії "Опозиційна 

платформа – За життя" і кум президента Росії 

Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у 

своїй майновій декларації за 2019 рік 

компанію, яка фігурує у структурі власності 

ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

 

 

 

Міністерство захисту довкілля отримало 

тимчасову очільницю 

Кабінет міністрів поклав на Ірину Ставчук 

тимчасове виконання обов’язків міністра 

захисту довкілля та природних ресурсів 

України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3042958-rivnensku-sirnikovu-fabriku-zakrili-cerez-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3042958-rivnensku-sirnikovu-fabriku-zakrili-cerez-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3042958-rivnensku-sirnikovu-fabriku-zakrili-cerez-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042619-zelenskij-zaaviv-so-jomu-vipisali-straf-za-kavu-v-hmelnickomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042619-zelenskij-zaaviv-so-jomu-vipisali-straf-za-kavu-v-hmelnickomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042619-zelenskij-zaaviv-so-jomu-vipisali-straf-za-kavu-v-hmelnickomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042996-medvedcuk-zadeklaruvav-castku-v-telekanalah-11-i-22-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042996-medvedcuk-zadeklaruvav-castku-v-telekanalah-11-i-22-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042996-medvedcuk-zadeklaruvav-castku-v-telekanalah-11-i-22-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042689-ministerstvo-zahistu-dovkilla-otrimalo-timcasovu-ocilnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042689-ministerstvo-zahistu-dovkilla-otrimalo-timcasovu-ocilnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3042689-ministerstvo-zahistu-dovkilla-otrimalo-timcasovu-ocilnicu.html


 

Уряд схвалив законопроєкт щодо подачі 

біометричних даних іноземцями для 

оформлення українських віз 

Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до 

закону «Про правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства» щодо зобов’язання подавати 

біометричні дані для оформлення в’їзних віз в 

Україну.

 

В’ятрович очолив Франківський осередок 

«Євросолідарності» 

В Івано-Франківську Володимира В’ятровича 

офіційно представили як керівника 

територіальної організації політичної партії 

«Європейська Солідарність». 

 

 

Проєкт постанови про відставку Авакова 

досі не дійшов до комітету ВР 

Комітет Верховної Ради з питань 

правоохоронної діяльності планує розглянути 

проєкт постанови щодо відставки міністра 

внутрішніх справ Арсена Авакова наступного 

тижня.

 

 

“Укроборонпром” презентував нову модель 

корпоративного управління 

Керівництво ДК “Укроборонпром” 

презентувало у Міністерстві розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства 

України розроблений …

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3042721-urad-shvaliv-zakonoproekt-sodo-podaci-biometricnih-danih-inozemcami-dla-oformlenna-ukrainskih-viz.html
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Сенцов написав Зеленському щодо 

справедливого розгляду "справи 

Шеремета" 

Український кінорежисер, сценарист і 

письменник, колишній політв’язень Кремля 

Олег Сенцов написав відкритого листа 

Президентові Володимиру Зеленському з … 

 

 

На Київщині планують уп’ятеро скоротити 

кількість районів 

На сьогодні розглядають два варіанти нового 

адміністративно-територіального розподілу 

Київщини - з п’ятьма або шістьма районами.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Гроші від МВФ вже йдуть в Україну. Як 

витрачатимемо? АНАЛІТИКА 

У четвер чекаємо на перший транш – $2,1 млрд 

– кредиту від МВФ. Текст нового 

Меморандуму про співпрацю оприлюднять до 

кінця тижня

 

 

Мінфін розповів, куди підуть €500 мільйонів 

кредиту від ЄС 

Макрофінансова допомога від ЄС у розмірі 500 

млн євро буде спрямована на фінансування 

видатків державного бюджету.
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Уряд схвалив проєкт меморандуму з 

виробниками "зеленої" енергії 

Уряд схвалив з одноденним доопрацюванням 

проєкт меморандуму з виробниками "зеленої" 

енергії. 

 

Київхліб почав експорт продукції до 

Великої Британії 

Компанія «Київхліб» почала експорт продукції 

до Великої Британії.

 

 

Нацкомісію розкритикували за намір 

знизити розрахункові тарифи на мобільний 

зв’язок 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, 

наразилася на критику через рішення знизити з 

1 січня 2021 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ДБР клопотатиме про арешт Порошенка 

Слідчі Державного бюро розслідувань готують 

клопотання про обрання п'ятому президенту 

Петру Порошенку запобіжного заходу у 

вигляді тримання 
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Справа про держзраду: арешт генералу 

Шайтанову продовжили до серпня 

Термін перебування під вартою генерал-

майора Валерія Шайтанова, підозрюваного у 

державній зраді, продовжено до 8 серпня. 

 

 

В Одесі судитимуть керівника офшорної 

компанії, причетної до схем Курченка 

Одеська обласна прокуратура передала на 

розгляд Київського райсуду міста 

обвинувальний акт стосовно керівника 

офшорної компанії, причетної до незаконних 

оборудок бізнесмена-втікача.

 

 

У Харкові затримали агента військової 

розвідки РФ "Сумрака" 

Контррозвідка Служби безпеки України 

викрила та затримала у Харкові громадянина 

України, який працював на 74-й 

розвідувальний центр Головного управління 

Генштабу Збройних сил Російської Федерації. 

 

В Одесі обвалилася стіна житлового 

будинку ФОТО 

В Одесі на місці обвалення стіни житлового 

будинку тривають роботи з відключення 

газопостачання, після чого проводитимуться 

роботи з розбирання завалів.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Пандемічні мандри Нідерланди – Україна: 

Туди і Звідти 

Правила перельоту в часи «корони» і де чхали 

на карантин

 

 

Позивний "Тьотя Ніна" 

"Першого "200-го" ніколи не забуду… Я 

розуміла, що це чийсь син… І це була точка 

неповернення"

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський прогулявся Черніговом ФОТО  

Президент Володимир Зеленський подякував 

жителям Чернігова за хороший настрій і 

пообіцяв вирішувати проблеми, якими вони з 

ним поділилися. 

 

Українська Banda стала найефективнішим 

рекламним агентством у світі 

Міжнародний рейтинг Effie Index визнав 

українське агентство banda найефективнішим 

незалежним рекламним агентством 2020 року.
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Пандемічні мандри Нідерланди – Україна: 

Туди і Звідти АНАЛІТИКА 

Правила перельоту в часи «корони» і де чхали 

на карантин 

 

10 пам’ятників, які варто побачити. 

Інфографіка 

Україна багато на свою історію та щедра на 

оригінальні, а подекуди і дивні скульптури в 

різних куточках країни. Автори скульптур 

намагаються своєю роботою охарактеризувати 

місто вклавши в неї загадковий сенс. 

 

 

Скадовськ в очікуванні, відпочивальники 

“на валізах” РЕПОРТАЖ 

Херсонщина, яка перейшла на адаптивний 

карантин, відкриває літній туристичний сезон

 

 

Українка з Іспанії написала книгу про 

заробітчанство 

Олена косенко-Каб’юк з Іспанії написала книгу 

«Злотий, долар, євро. Історія незаплаканої 

заробітчанки», в якій подекуди з сумом, 

подекуди з гумором та самокритикою описала 

життя українських трудових мігрантів за 

кордоном.
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