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ТОП 

 

МВФ оприлюднив меморандум з Україною 

за новою програмою 

Міжнародний валютний фонд оприлюднив 

текст Листа про наміри та Меморандум про 

економічну і фінансову політику щодо нової 

18-тимісячної Програми Stand-by для України.

 

 

Вакарчук складає повноваження народного 

депутата 

Народний депутат Святослав Вакарчук 

написав заяву про складання депутатських 

повноважень.
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США затвердили оборонну допомогу 

Україні у $250 мільйонів 

Офіційний Вашингтон затвердив повною 

мірою пакет допомоги Україні у сфері безпеки 

та оборони на суму $250 млн по лінії 

Пентагону.

 

 

ДБР двічі повідомило про підозру 

заступнику глави МЗС Божку 

ДБР повідомило заступнику міністра 

закордонних справ Єгору Божку про підозру у 

видачі незаконного наказу під час перебування 

на посаді голови Служби зовнішньої розвідки, 

яким було призначено Сергія Семочка його 

першим заступником.

 

 

Питання води для Криму на порядку 

денному немає — Шмигаль 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 

питання відновлення водопостачання через 

Північно-Кримський канал на порядку 

денному наразі не стоїть.

 

 

Стерненку вручили клопотання про 

цілодобовий домашній арешт 

Активісту Сергію Стерненку вручили 

клопотання про обрання запобіжного заходу у 

вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Нацбанк знизив облікову ставку до 6% 

Національний банк України ухвалив рішення із 

12 червня 2020 року знизити облікову ставку із 

8% до 6%.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна і Росія обговорили у Мінську 

роботу ТКГ 

У межах робочого візиту до Білорусі 

українська делегація зустрілася з російською 

стороною Тристоронньої контактної групи з 

мирного 

 

 

Тбілісі викличе українського посла через 

заяви Саакашвілі 

Міністр закордонних справ Грузії Давид 

Залкаліані заявив, що для роз'яснення заяви 

глави Виконавчого комітету Нацради реформ 

України Міхеїла Саакашвілі буде викликаний 

посол України в Тбілісі Ігор Долгов.

 

 

Кремль може вдатися до військової 

ескалації через воду для Криму - Куніцин 

Україні слід бути готовою до того, що 

Російська Федерація може вдатися до 

військової ескалації, щоб забезпечити 

дніпровською водою анексувати Крим.
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Україна в ООН засудила військовий призов 

Росією жителів окупованого Криму 

Україна в ООН публічно засудило 

переслідування російською окупаційною 

владою жителів Криму з метою їх призову до 

збройних формувань РФ у порушення 

Женевських конвенцій. 

 

 

МЗС наполягає на посиленні санкцій щодо 

РФ 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба наполягає на необхідності посилення 

санкційного тиску на РФ у зв’язку з грубими 

порушеннями Росією прав людини і 

міжнародного права в окупованому Криму. 

 

Авіакатастрофа літака МАУ: Шмигаль 

сказав, коли активізуються перемовини з 

Іраном 

Перемовини з Іраном не припинялися, але 

після послаблення карантину Україна більш 

активізує переговори з приводу катастрофи 

літака МАУ.

 

Президент змінив посла України у Франції  

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Надзвичайним і Повноважним 

Послом України у Французькій Республіці 

Вадима Омельченка.
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КОРОНАВІРУС 

 

У Києві зросла кількість безсимптомних 

хворих — КМДА 

У столиці різкого зниження чи постійного 

тренду на зниження захворюваності на 

коронавірусну хворобу немає.

 

Київ та вісім областей не готові до 

послаблення карантину – МОЗ 

Станом на 11 червня 8 регіонів України та 

місто Київ не відповідають усім необхідним 

критеріям для послаблення протиепідемічних 

заходів.

 

 

Держекоінспекція контролюватиме 

утилізацію масок та рукавичок 

Державна екологічна інспекція України 

контролюватиме підприємства, які працюють в 

сфері утилізації, перевезення, знешкодження 

медичних відходів, зокрема, відпрацьованих 

масок та рукавичок. 

 

 

 

Можливість зараження коронавірусом через 

кондиціонер поки не довели 

Наразі немає підстав вважати, що зараження 

новим коронавірусом через кондиціонер 

можливе.
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Польська поліція розшукує трьох українок, 

які втекли з карантину 

Троє громадянок України, які декілька днів 

тому приїхали на роботу до Польщі, втекли з 

примусового карантину після того, як в однієї з 

їхніх співмешканок виявили коронавірус.

 

УКРАЇНА 

 

Президент заявляє, що задоволений роботою 

Шмигаля 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що наразі задоволений роботою Прем'єр-

міністра Дениса Шмигаля.

 

 

Замість Вакарчука до ВР може зайти 

дружина ексміністра оборони Свідерська – 

ОПОРА 

Після складення Святославом Вакарчуком 

депутатських повноважень до парламенту 

може зайти наступний кандидат у списку 

партії “Голос” - Аліна Свідерська.

 

 

Зеленський призначив командувача ВМС 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив контр-адмірала Олексія Неїжпапу 

командувачем Військово-Морських сил 

Збройних сил України.
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Зеленський про спілкування з 

Коломойським: Іноді буває 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

іноді спілкується з бізнесменом Ігорем 

Коломойським, олігарх пише йому смс-

повідомлення.

 

Зеленський пояснив, чому Саакашвілі не 

став віцепрем'єром 

Президент Володимир Зеленський пропонував 

ексголові Одеської ОДА та колишньому 

Президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі посаду 

радника з реформ, але він відмовився, а до …

 

 

Зеленський хотів призначити Богдана 

генпрокурором, а нині вони не спілкуються 

Президент Володимир Зеленський спершу мав 

намір призначити Андрія Богдана генеральним 

прокурором, а не керівником свого Офісу, 

зараз вони не спілкуються.

 

 

Зеленський назвав брата Єрмака 

"болтуном", а нардепа Лероса - 

"аферистом" 

Президент Володимир Зеленський вважає, що 

брат керівника Офісу Президента Андрія 

Єрмака Денис, який став фігурантом записів 

про можливу корупцію під час призначення на 

посади, грошей не брав і є "болтуном".
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Зеленський розповів, які посади пропонував 

Тігіпку та Хорошковському 

Президент Володимир Зеленський пропонував 

Валерію Хорошковському очолити митницю, а 

Сергію Тігіпку - дорадчу групу.

 

"Голос" не підтримує законопроєкт про 

референдум 

Депутатська фракція партії "Голос" вважає 

законопроєкт про всеукраїнський референдум 

небезпечним і не підтримуватиме його. 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна протягом місяця отримає понад $3 

мільярди фіндопомоги - Прем'єр 

У цьому місяці міжнародні фінансові партнери 

нададуть Україні понад 3,2 мільярда доларів 

США фінансової допомоги.

 

 

Земельні ділянки в Україні 

реєструватимуть за новим принципом 

З 10 червня стартував пілотний проєкт із 

запровадження здійснення державної 

реєстрації земельних ділянок за принципом 

екстериторіальності.
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У МЗС обговорили аерокосмічну співпрацю 

з представником німецького уряду 

Заступник міністра закордонних справ Єгор 

Божок обговорив з координатором 

федерального уряду ФРН Томасом 

Ярцомбеком перспективи поглиблення 

співпраці в аерокосмічній галузі. 

 

Україна отримає від МВФ ще чотири 

транші — Прем’єр 

Україна після першого траншу від 

Міжнародного валютного фонду зможе 

отримати ще чотири. 

 

В Україні почала дешевшати полуниця 

Фермери південних регіонів України різко 

збільшили пропозицію суниці садової 

(полуниці) відкритого ґрунту, що відповідно, 

позначилося на цінах.

 

―Карантинні‖ виплати та пенсії: Шмигаль 

розповів про нові соціальні програми 

Міністерство соціальної політики України 

розробило програму з покращення 

забезпечення соціально незахищених верств 

населення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3043535-u-mzs-obgovorili-aerokosmicnu-spivpracu-z-predstavnikom-nimeckogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3043535-u-mzs-obgovorili-aerokosmicnu-spivpracu-z-predstavnikom-nimeckogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3043535-u-mzs-obgovorili-aerokosmicnu-spivpracu-z-predstavnikom-nimeckogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3043560-ukraina-otrimae-vid-mvf-se-cotiri-transi-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3043560-ukraina-otrimae-vid-mvf-se-cotiri-transi-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3043560-ukraina-otrimae-vid-mvf-se-cotiri-transi-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3043357-v-ukraini-pocala-desevsati-polunica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3043357-v-ukraini-pocala-desevsati-polunica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3043617-karantinni-viplati-ta-pensii-smigal-rozpoviv-pro-novi-socialni-programi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3043617-karantinni-viplati-ta-pensii-smigal-rozpoviv-pro-novi-socialni-programi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3043617-karantinni-viplati-ta-pensii-smigal-rozpoviv-pro-novi-socialni-programi.html


 

Столичний готель "Дніпро" планують 

продати у липні 

Фонд державного майна планує у липні 

провести торги з продажу готелю "Дніпро".

 

 

Зернова корпорація поновила виробництво 

житнього борошна 

Державна продовольчо – зернова корпорація 

України з 26 травня поновила виробництво 

житнього борошна на Кролевецькому КХП. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Фігуранта "другої сімферопольської групи" 

тримають на психіатричній експертизі в 

Криму 

Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» (друга 

сімферопольська група) Сейран Муртаза 

знаходиться на стаціонарній психіатричній 

експертизі у Сімферополі, в зв'язку з чим 

засідання щодо нього було перенесено.

 

 

Стерненко повідомив, коли суд обере йому 

запобіжний захід 

Засідання суду з обрання активісту Сергієві 

Стерненку запобіжного заходу призначено на 

14 годину п'ятниці, 12 червня.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд арештував Кожару, застава - понад 14 

мільйонів 

Київський апеляційний суд узяв під варту 

колишнього міністра закордонних справ 

України Леоніда Кожару, підозрюваного у 

вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, із 

альтернативою у вигляді застави понад 14 млн 

грн.

 

 

У Лисичанську знайшли розвідувальний 

броньовик ватажка "ЛНР" 

Служба безпеки України виявила у 

Лисичанську броньовану розвідувальну 

дозорну машину, яку терористи «ЛНР» у 2014 

році використовували для чергування на 

блокпостах і патрулювання.

 

 

Прокуратура АР Крим скерувала до суду 

справу судді-зрадника 

Прокуратура скерувала до суду справу 

відносно колишнього судді, який перейшов на 

службу до окупаційних судових органів 

держави-окупанта. 

 

Трагедія у нелегальному дитячому садку 

У Запоріжжі в нелегальному дитячому садку, 

який у власній квартирі організувала 51-річна 

місцева мешканка, померла дитина
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Одеський суд оштрафував капітана судна з 

Гонконгу за забруднення Чорного моря 

Суд наклав штраф на капітана теплохода «CL 

TERESA» (прапор Гонконгу), яке зливало 

промивочні води в територіальних водах 

України.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Вже у недалекому майбутньому до категорії 

―сім’я‖ будуть включені кібернетичні істоти 

- Андрій Длігач, стратег, футуролог 

(ІНТЕРВ'Ю) 

У першій частині інтерв'ю зі стратегом та 

футурологом Андрієм Длігачем ми обговорили 
широке коло …

 

 

100 днів 21-го Кабінету – першого в історії 

України уряду «карантину та світової 

кризи» 

Відсутність критичних помилок в управлінні 

країною під час пандемії, карантину та 

зупинки цілих галузей – це вже здобуток

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українські кінотеатри можуть запрацювати 

з 2 липня 

Українські кінотеатри можуть поновити 

роботу вже з 2 липня.
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Курортний сезон на Одещині: у МОЗ не 

рекомендують купатися в морі 

Морська вода біля узбережжя Одещини станом 

на 11 червня не відповідає за 

мікробіологічними показниками нормативним 

вимогам.

 

 

 

Укрпошта планує пустити свій головний 

офіс на Хрещатику з молотка 

Голова Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що 

вони планують продати приміщення головного 

офісу на Хрещатику, яке вже оцінили 

приблизно в 1 мільярд гривень.

 

У Києві з 1 липня призупинять 

безкоштовний проїзд за посвідченнями УБД 

З 1 липня в столиці призупинять безкоштовний 

проїзд за посвідченням УБД.

 

 

Реформа держслужби: у Кабміні кажуть, 

скорочень робочих місць не буде 

E межах реформи державної служби не 

передбачається скорочення кількості робочих 

місць в органах місцевого самоврядування.
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Разумков у Мукачеві відкрив Палац 

культури і мистецтв ФОТО 

У Мукачеві відкрили найбільший в області 

Палац культури та мистецтв. Участь у заході 

взяв, зокрема, Голова Верховної Ради України 

Дмитро Разумков, який перебуває на 

Закарпатті з робочою поїздкою.

 

 

Солом'яні маски українки принесли їй 

перемогу в американському фестивалі 

ФОТО  

Жителька Володимир-Волинського Христина 

Савюк стала переможницею конкурсу-

фестивалю солом’яної маски «Straw Mask 

Festival 2020», що відбувся у США. 

 

Житомирщина четверта в Україні за 

кількістю внутрішніх туристів – ОДА 

Житомирщина посідає четверте місце серед 

областей України за кількістю внутрішніх 

туристів.
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