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ТОП 

 

Україна отримала $2,1 мільярда першого 

траншу МВФ 

Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. 

першого траншу від Міжнародного валютного 

Фонду, тим самим збільшивши міжнародні 

резерви до 28,7 млрд дол.

 

 

Депутати від "Голосу" хочуть взяти 

Стерненка на поруки 

Народні депутати з фракції «Голос» хочуть 

взяти активіста Сергія Стерненка на поруки.
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Україна отримала статус члена Програми 

розширених можливостей НАТО 

НАТО надав Україні статус члена Програми 

розширених можливостей (EOP).

  

 

Прокуратура поновила розслідування у 

справі Гандзюк і наполягає на арешті 

Мангера 

Голові Херсонської обласної ради Владиславу 

Мангеру, який підозрюється у причетності до 

нападу на активістку Катерину Гандзюк, 

вручено клопотання про зміну запобіжного 

заходу.

 

 

У дружини Президента виявили 

коронавірус 

Дружина Президента України Олена Зеленська 

отримала позитивний результат тесту на 

COVID-19. 

 

"Банківський" закон оскаржують у 

Конституційному суді 

До Конституційного суду надійшло подання 64 

народних депутатів щодо конституційності 

закону "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення механізмів регулювання 

банківської діяльності". 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044440-ukraina-otrimala-status-clena-programi-rozsirenih-mozlivostej-nato.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3044219-v-oleni-zelenskoi-viavili-koronavirus.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044030-bankivskij-zakon-oskarzuut-u-konstitucijnomu-sudi.html
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Київ та 9 областей не готові до послаблення 

карантину – МОЗ (ТАБЛИЦЯ) 

Станом на 12 червня 9 регіонів України та 

місто Київ не відповідають усім необхідним 

критеріям для послаблення протиепідемічних 

заходів.

 

 

Говоримо з керівником драмтеатру ім. Івана 

Франка Михайлом Захаревичем ПОДКАСТ 

Театр без глядача – це не театр, це якась 

установа, яка не може бути оцінена 

внутрішньою роботою. Без оплесків і вражень 

глядачів театр не існує взагалі.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Єрмак обговорив Мінський процес із 

радником Макрона 

Керівник Офісу Президента України Андрій 

Єрмак та зовнішньополітичний радник 

Президента Франції Еммануель Бонн на 

зустрічі в Парижі обговорили перебіг 

Мінського процесу та двосторонню співпрацю 

України та Франції.

 

 

Зеленський обговорив з прем’єром Швеції 

збитий літак МАУ та Донбас 

Президент Володимир Зеленський поговорив 

телефоном з прем'єр-міністром Швеції 

Стефаном Левеном.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3044225-kiiv-ta-9-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044497-ermak-obgovoriv-minskij-proces-iz-radnikom-makrona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044378-zelenskij-obgovoriv-z-premerom-svecii-zbitij-litak-mau-ta-donbas.html
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Розширені можливості: НАТО заявляє про 

новий формат співпраці з Україною 

Північноатлантичний Альянс визнав Україну 

партнером із розширеними можливостями, 

чого тривалий час намагалася досягти 

українська дипломатія.

 

 

Місія ОБСЄ на Донбасі використає 

додаткові €10 мільйонів на безпілотники - 

Цимбалюк 

Збільшення бюджету Спеціальної 

моніторингової місії на 10 млн євро піде на 

збільшення кількості льотних годин 

безпілотників, також появиться більше 

спостерігачів. 

 

 

 

Ткаченко у Парижі зустрівся з 

президенткою "Версалю" 

Міністр культури й інформаційної політики 

Олександр Ткаченко, який у складі Української 

делегації у п’ятницю перебуває з візитом у 

Парижі, провів першу зустріч з президенткою 

"Версалю" пані Катрін Пегар. 

 

КОРОНАВІРУС 

 

Літо не гарантує зниження ризику 

зараження коронавірусом - ВООЗ 

Настання спекотного літа не гарантує 

зниження ризиків зараження коронавірусом 

(COVID-19), оскільки цей коронавірус не 

демонструє ознак сезонності.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044493-rozsireni-mozlivosti-nato-zaavlae-pro-novij-format-spivpraci-z-ukrainou.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3044464-misia-obse-na-donbasi-vikoristae-dodatkovi-10-miljoniv-na-bezpilotniki-cimbaluk.html
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В Україні підтвердили 29 753 випадки 

COVID-19, за добу - 683 

Станом на 12 червня в Україні лабораторно 

підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за 

добу - 683 нових.

 

 

Перш ніж посилювати карантин, потрібно 

зрозуміти причини зростання кількості 

хворих - Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

закликав встановити причини зростання 

кількості хворих на COVID-19.

 

 

Хворим на COVID-19 медикам передбачені 

виплати до 630 тисяч гривень - Степанов 

Медичним працівникам, які захворіли на 

COVID-19, передбачені виплати до 630 тис. 

грн.

 

 

Ляшко пояснив рекордне зростання 

кількості хворих COVID-19 

Головний санітарний лікар України Віктор 

Ляшко пояснив рекордне зростання кількості 

людей, у яких виявили коронавірусну хворобу, 

отриманням результатів від зразків, які були 

направлені на аналіз ще за кілька днів до того.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3043928-v-ukraini-pidtverdili-29-753-vipadki-covid19-za-dobu-683.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3044270-pers-niz-posiluvati-karantin-potribno-zrozumiti-pricini-zrostanna-kilkosti-hvorih-zelenskij.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3044023-hvorim-na-covid19-medikam-peredbaceni-viplati-do-630-tisac-griven-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3044023-hvorim-na-covid19-medikam-peredbaceni-viplati-do-630-tisac-griven-stepanov.html
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Київ може закрити ринки й дитсадки, якщо 

зросте показник захворюваності - Кличко 

Якщо показник захворюваності сягне 24 

хворих на 100 тисяч людей, то Київ буде 

змушений повернути частину обмежень.

 

УКРАЇНА 

 

Яценюк вважає, що треба у "Мінську" 

поставити крапку і вимагати від РФ нової 

угоди 

Нормандська четвірка має «поставити крапку» 

у Мінських домовленостях через їх 

невиконання Росією, розширити формат 

переговорів та ініціювати 

 

 

Провести місцеві вибори-2020 е-

голосуванням немає технічних можливостей 

— Разумков 

Голова Верховної Ради України Дмитро 

Разумков не бачить реальних технічних 

можливостей, які б дозволили провести місцеві 

вибори 2020 за системою електронного 

голосування.

 

 

Кабмін погодив скорочення із 14 до 10 

районів у Криму 

Кабінет міністрів України на позачерговому 

засіданні у п’ятницю, 12 червня, погодив 

проєкт постанови про утворення в Автономній 

Республіці Крим 10 районів замість 14-ти.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3044113-kiiv-moze-zakriti-rinki-j-ditsadki-akso-zroste-pokaznik-zahvoruvanosti-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3044113-kiiv-moze-zakriti-rinki-j-ditsadki-akso-zroste-pokaznik-zahvoruvanosti-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3044113-kiiv-moze-zakriti-rinki-j-ditsadki-akso-zroste-pokaznik-zahvoruvanosti-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044501-acenuk-vvazae-so-treba-u-minsku-postaviti-krapku-i-vimagati-vid-rf-novoi-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044501-acenuk-vvazae-so-treba-u-minsku-postaviti-krapku-i-vimagati-vid-rf-novoi-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044501-acenuk-vvazae-so-treba-u-minsku-postaviti-krapku-i-vimagati-vid-rf-novoi-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044501-acenuk-vvazae-so-treba-u-minsku-postaviti-krapku-i-vimagati-vid-rf-novoi-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044483-provesti-miscevi-vibori2020-egolosuvannam-nemae-tehnicnih-mozlivostej-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044483-provesti-miscevi-vibori2020-egolosuvannam-nemae-tehnicnih-mozlivostej-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044483-provesti-miscevi-vibori2020-egolosuvannam-nemae-tehnicnih-mozlivostej-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044483-provesti-miscevi-vibori2020-egolosuvannam-nemae-tehnicnih-mozlivostej-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3044310-kabmin-pogodiv-skorocenna-iz-14-do-10-rajoniv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3044310-kabmin-pogodiv-skorocenna-iz-14-do-10-rajoniv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3044310-kabmin-pogodiv-skorocenna-iz-14-do-10-rajoniv-u-krimu.html


 

У "Голосі" вважають, що зменшення 

кількості районів створює загрозу для 

регіонів 

Рішення Кабінету Міністрів України щодо 

зменшення кількості районів створює загрозу 

для регіонів і спотворює головні принципи 

реформи децентралізації. 

 

Супрун готова взяти Стерненка на поруки 

Під час засідання з обрання запобіжного 

заходу активісту Сергію Стерненку під 

Шевченківським райсудом Києва сталося 

кілька сутичок між правоохоронцями і 

активістами.

 

  

 

"Привіт від СБУ": біля посольства та 

консульств РФ розмістили білборди й 

патріотичний мурал ФОТО 

В Україні біля дипломатичних представництв 

Росії у Києві, Одесі та Львові встановили 

білборди з гербом контррозвідки Служби 

безпеки України, а в Харкові – створили 

патріотичний мурал.

 

ЕКОНОМІКА 

 

МВФ: Україна вийде з економічної кризи 

після COVID-19 не раніше 2023-24 років 

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, 

відновлення України після економічної кризи, 

спричиненої пандемією коронавірусу, може 

затягнутися до 2024 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044394-u-golosi-vvazaut-so-zmensenna-kilkosti-rajoniv-stvorue-zagrozu-dla-regioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044394-u-golosi-vvazaut-so-zmensenna-kilkosti-rajoniv-stvorue-zagrozu-dla-regioniv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3044394-u-golosi-vvazaut-so-zmensenna-kilkosti-rajoniv-stvorue-zagrozu-dla-regioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3044361-suprun-gotova-vzati-sternenka-na-poruki.html
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Аваков анонсував великий контракт між 

урядом і АТ "Мотор Січ" 

Уряд України та запорізьке підприємство 

"Мотор Січ" працюють над великим 

контрактом.

 

"Антонов" веде перемовини з низкою країн 

про будівництво літаків 

Авіапідприємство "Антонов" нині переживає 

не найкращі часи, але вже тривають 

перемовини про будівництво компанією нових 

транспортних літаків.

 

 

В Україні суттєво подешевшав "борщовий 

набір" 

Із травня 2019 року по травень 2020 року овочі 

"борщового набору" (крім картоплі) суттєво 

подешевшали.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Рішення КСУ призведе до закриття сотень 

справ проти суддів Майдану — Горбатюк 

ЕКСКЛЮЗИВ 

Наслідком скасування Конституційним судом 

статті 375 Кримінального кодексу про 

відповідальність суддів за завідомо 

неправосудні вироки буде закриття кількох 

сотень кримінальних справ, у яких фігурують 

судді Майдану. 
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Верховний суд відмовив Трубі у поновлені 

на посаді директора ДБР 

Верховний суд відмовив Роману Трубі у 

поновлені на посаді директора Державного 

бюро розслідувань.

 

 

У ексміністра Омеляна ранок почався з 

обшуку ДБР 

Колишній міністр інфраструктури Володимир 

Омелян заявив про обшуки Державного бюро 

розслідувань.

 

 

У Прилуках ексгумували тіло 14-річного 

Дениса Чаленка, який загинув на 

залізничній колії 

У місті Прилуки Чернігівської області провели 

ексгумацію тіла 14-річного Дениса Чаленка, 

який загинув 29 жовтня 2019 року на 

залізничній колії.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Мирову угоду щодо ―зеленого‖ тарифу 

укладено. ―Герус-криза‖ триває 

АНАЛІТИКА 

На пропозиції уряду погодилися не всі 

власники ВДЕ-генерації. Та й проблеми 

української енергетики “зеленим” тарифом не 

обмежуються
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Навіщо Україні моніторингова місія ОБСЄ 

АНАЛІТИКА 

В умовах пандемії та протидій з боку Росії 

мандат СММ в Україні продовжено, а бюджет 

навіть зріс

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Країни, куди можна буде літати з 15 червня 

ІНФОГРАФІКА  

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

опублікував перелік країн, в які українці 

зможуть вилетіти з 15 червня.

 

 

МОЗ дає добро на святкування весіль 

Святкувати весілля можна, якщо люди 

дотримуватимуться обмежувальних заходів.

 

 

У Facebook запустили флешмоб 

#ДеньЗависимостиРоссии 

Українські користувачі Facebook організували 

у соцмережі віртуальний флешмоб 

#ДеньЗависимостиРоссии у зв'язку з Днем 

Росії.
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Ткаченко пояснив, навіщо в Україні 

знімають російськомовні серіали ВІДЕО 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко вважає, що 

російськомовні серіали, вироблені в Україні 

українською командою, сприяють розвитку 

української індустрії та економіки.

 

 

Російська актриса Варнава залишилася у 

"чорному списку" - суд не розглянув позов 

"Нового каналу" 

Окружний адмінсуд Києва залишив без 

розгляду заяву "Нового каналу" щодо 

оскарження включення російської телеведучої 

та актриси Катерини Варнави до переліку осіб, 

які створюють загрозу національній безпеці 

України.

 

 

Український стартап Delfast представив 

новий електробайк ФОТО  

Український стартап Delfast представив новий 

електричний велосипед Delfast Top 3.0, який 

може проїхати 321 км без підзарядки.

 

 

В Івано-Франківську блогери встановили 

національний рекорд за кількістю слухачів 

онлайн-лекції 

В Університеті короля Данила, що в Івано-

Франківську, блогери встановили рекорд 

України у категорії "Наймасштабніша онлайн 

лекція".

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3043848-tkacenko-poasniv-naviso-v-ukraini-znimaut-rosijskomovni-seriali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3043848-tkacenko-poasniv-naviso-v-ukraini-znimaut-rosijskomovni-seriali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3043848-tkacenko-poasniv-naviso-v-ukraini-znimaut-rosijskomovni-seriali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3044156-rosijska-aktrisa-varnava-zalisilasa-v-cornomu-spisku-sud-ne-rozglanuv-pozov-novogo-kanalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3044156-rosijska-aktrisa-varnava-zalisilasa-v-cornomu-spisku-sud-ne-rozglanuv-pozov-novogo-kanalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3044156-rosijska-aktrisa-varnava-zalisilasa-v-cornomu-spisku-sud-ne-rozglanuv-pozov-novogo-kanalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3044156-rosijska-aktrisa-varnava-zalisilasa-v-cornomu-spisku-sud-ne-rozglanuv-pozov-novogo-kanalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3043948-ukrainskij-startap-delfast-predstaviv-novij-elektrobajk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3043948-ukrainskij-startap-delfast-predstaviv-novij-elektrobajk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3043948-ukrainskij-startap-delfast-predstaviv-novij-elektrobajk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3044163-v-ivanofrankivsku-blogeri-vstanovili-nacionalnij-rekord-ponad-10-tisac-sluhaciv-na-onlajnlekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3044163-v-ivanofrankivsku-blogeri-vstanovili-nacionalnij-rekord-ponad-10-tisac-sluhaciv-na-onlajnlekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3044163-v-ivanofrankivsku-blogeri-vstanovili-nacionalnij-rekord-ponad-10-tisac-sluhaciv-na-onlajnlekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3044163-v-ivanofrankivsku-blogeri-vstanovili-nacionalnij-rekord-ponad-10-tisac-sluhaciv-na-onlajnlekcii.html


 

На Київщині з’являться лавандові поля 

На території дендропарку під Києвом 

"Добропарк" взялися за створення нової 

локації – лавандових полів з понад двома 

десятками тисяч кущів цієї рослини.

 

 

Порошенко у ДБР, вірусний антирекорд і 

Далі в Києві 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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