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ТОП 

 

Кількість заражених коронавірусом у 

Штатах сягнула двох мільйонів 

Понад два мільйони осіб, заражених 

коронавірусом нової форми, що викликає 

захворювання на COVID-19, офіційно 

зареєстровано в середу в Сполучених Штатах 

Америки. 

 

 

У ВООЗ занепокоєні такою низькою 

смертністю від COVID-19 в РФ і вимагають 

пояснень 

Фахівці Всесвітньої організації охорони 

здоров'я вважають незвичайною низьку 

смертність від коронавірусу в Росії при 

високому числі заражень і просять російську 

владу розкрити їх метод підтвердження причин 

смерті. 
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У половини жителів італійського Бергамо 

виявили антитіла до COVID-19 

Жителів італійського міста Бергамо 

протестували на антитіла до коронавірусу: 

позитивний результат виявили у 57% 

протестованих. 

 

 

Окупанти продовжили арешт фігурантам 

"справи Хізб ут-Тахрір" ще на три місяці 

Південний окружний військовий суд міста 

Ростов-на-Дону продовжив термін утримання 

під вартою трьом фігурантам "справи Хізб ут-

Тахрір" (червоногвардійська група) на три 

місяці, до 14 вересня. 

СВІТ 

 

Телеконференція лідерів ЄС і країн 

Східного Партнерства відбудеться 18 

червня 

Зустріч між лідерами країн Східного 

Партнерства та керівниками Євросоюзу 

відбудеться 18 червня в режимі 

відеоконференції. 

 

 

Росія та Китай причетні до кампаній 

дезінформації щодо COVID-19 – Єврокомісія 

В умовах кризи COVID-19 головними 

зовнішніми джерелами дезінформації, яка 

спрямована на підрив європейської демократії 

та довіри громадян до державних органів влади 

та Євроінституцій, є Росія і Китай, що 

підтверджується належними свідченнями. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3043118-u-polovini-ziteliv-italijskogo-bergamo-viavili-antitila-do-covid19.html
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Білий дім перешкоджає Болтону в 

публікації його мемуарів про роботу з 

Трампом 

Адміністрація Білого дому офіційно 

повідомила колишньому раднику з питань 

нацбезпеки США Джону Болтону, що рукопис 

його мемуарів містить засекречені матеріали 

навіть після попереднього доопрацювання 

автором. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ТКГ: Представники України з Донбасу 

братимуть участь у роботі на постійній 

основі 

Відбулося чергове засідання Тристоронньої 

контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке 

проходило у форматі відеоконференції за 

участю представників окремих районів 

Донецької та Луганської областей України у 

складі української делегації. 

 

 

Україна в ІКАО закликала Іран негайно 

передати самописці збитого літака МАУ 

Україна закликає Міжнародну організацію 

цивільної авіації застосувати усі механізми для 

ретельного розслідування авіакатастрофи МАУ 

в Ірані. 

 

 

Кулеба обговорив євроінтеграційні 

прагнення України з главою МЗС Швеції 

10 червня міністр закордонних справ України 

Дмитро Кулеба провів відеорозмову з 

міністром закордонних справ Швеції Анн 

Лінде. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3043066-bilij-dim-pereskodzae-boltonu-v-publikacii-jogo-memuariv-pro-robotu-z-trampom.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3043050-kuleba-obgovoriv-evrointegracijni-pragnenna-ukraini-z-glavou-mzs-svecii.html
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Заміна Суркова на Козака не змінила 

політки Кремля щодо України — Волкер 

Призначення в Кремлі головним куратором з 

українського питання Дмитра Козака замість 

Владислава Суркова зовсім не змінило 

агресивної політики Росії відносно України, бо 

все продовжує залежати від однієї людини – 

президента РФ Володимира Путіна. 

 

 

Кулеба розповів про інновації в отриманні 

українських віз для іноземців 

МЗС ініціювало зміни, які зроблять процес 

отримання українських віз для іноземців 

сучасним та зручним. 

 

 

Канада із червня відновлює тренування 

бійців ЗСУ в рамках місії UNIFIER 

Військові інструктори Збройних сил Канади 

повертаються в Україну тренувати бійців після 

того, як вимушені були згорнути свою місію 

через обмежувальні заходи у зв’язку з 

пандемією COVID-19. 

УКРАЇНА 

 

Зеленському показали виробництво 

захисних комбінезонів для медиків у 

Чернігові 

Президент Володимир Зеленський під час 

робочої поїздки до Чернігівської області 

відвідав швейну фабрику “ТК-Стиль”. 
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Недобудови у Києві: Зеленський закликає 

Шмигаля втрутитися у ситуацію з 

Укрбудом 

Президент звернувся до Прем’єра з проханням 

забезпечити координацію та контроль роботи 

відповідних центральних і місцевих органів 

виконавчої влади із залученням КМДА для 

усунення перешкод у процесі відновлення 

будівництва об’єкті "Укрбуду". 

 

 

Разумков каже, що ―сенсорну кнопку‖ 

додати до системи ―Рада‖ неможливо 

Система для голосування у Верховній Раді, яка 

запобігала би кнопкодавству, коштуватиме від 

150 до 300 млн грн. 

 

 

Кабмін підписав меморандум з 

виробниками "зеленої" енергетики 

Кабінет міністрів 10 червня підписав 

меморандум з виробниками відновлювальної 

енергетики, які погодились зменшити тарифи. 

 

 

Окупанти провокують гуманітарну 

катастрофу на Донбасі — Штаб ООС 

На Донбасі бойовики відмовляються відновити 

пропуск людей через лінію зіткнення, 

намагаючись спровокувати гуманітарну 

катастрофу на окупованих територіях. 
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Венедіктова запевняє, що підозру 

Порошенку вручили в законний спосіб 

Генеральний прокурор України Ірина 

Венедіктова наполягає, що повідомлення про 

підозру народному депутату України Петру 

Порошенку було вручене в законний спосіб. 

 

 

МКІП вимагає від Кличка не допустити 

незаконну передачу земель 

"Укркінохроніки" 

Міністерство культури та інформаційної 

політики підготувало звернення до Київського 

міського голови Віталія Кличка з вимогою не 

допустити незаконну передачу земельної 

ділянки "Укркінохроніки".

 

 

У Чорному морі тривають випробування 

нового артилерійського катера 

В акваторії Чорного моря тривають державні 

випробування малого броньованого 

артилерійського катера “Костопіль”. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу 14 разів обстріляли 

позицій ОС, поранили двох бійців 

Російські окупаційні війська протягом минулої 

доби 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних 

сил, унаслідок чого двоє бійців зазнали 

поранень. 

СУСПІЛЬСТВО 
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11 червня. Пам’ятні дати 

Цими червневими днями далекого 1768 року 

Україна горіла у вогні одного з найгрізніших 

повстань – Коліївщини. 

 

 

Документальна стрічка про Україну стала 

переможцем премії Peabody Awards 

Фільм режисера Сімона Леренґа Вільмонта 

(Данія) "Віддаленний гавкіт собак" (The Distant 

Barking of dogs) став переможцем премії 

Peabody Awards. 

 

 

Австрія відкриває кордони для 31 

європейської країни 

Австрія з 16 червня дозволить в’їзд в країну 

для іноземців з 31 країни, без надання ними 

довідки про негативний результат тесту на 

коронавірус чи необхідності перебування під 

двотижневим домашнім карантином. 

 

 

Кіпр відкрив кордони ще для п’яти країн 

Кіпр відновлює авіаційне сполучення ще з 

п’ятьма європейськими країнами, на додачу до 

13, оголошених раніше. 
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EASA вперше сертифікувало повністю 

електричний літак 

Агентство з авіаційної безпеки Європейського 

Союзу оголосило про сертифікацію 

електричного літака Pipistrel Velis Electro, що є 

першим у світі випадком сертифікації 

повністю електричного літака та важливою 

віхою на шляху до розвитку екологічно чистої 

авіації. 

 

 

Спека йде у наступ: у п’ятницю 

прогнозують до +36° 

В Україні у четвер, 11 червня, очікуються 

короткочасні грозові дощі у західних областях, 

на решті території без опадів. Вдень 

температура становитиме 30-35° тепла. 

 

 

11 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святої мучениці Феодосії; чи будуть 

восени гриби, куди подує вітер і про гармонію, 

яку не знайдеш. 
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