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ТОП 

 

Зеленський обговорив із Трюдо спрощення 

візового режиму з Канадою 

Президент України Володимир Зеленський та 

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 

обговорили питання щодо спрощення візового 

режиму між країнами та можливість співпраці 

у протидії коронавірусу.

 

 

 

"Батьківщина" підтримає "радикала" 

Ляшка на виборах до Ради 

ВО "Батьківщина" не буде висувати свого 

кандидата на виборах до Верховної Ради по 

округу 208 і підтримає кандидатуру лідера 

Радикальної партії Олега Ляшка.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045786-zelenskij-obgovoriv-iz-trudo-sprosenna-vizovogo-rezimu-z-kanadou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045786-zelenskij-obgovoriv-iz-trudo-sprosenna-vizovogo-rezimu-z-kanadou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045786-zelenskij-obgovoriv-iz-trudo-sprosenna-vizovogo-rezimu-z-kanadou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045492-batkivsina-pidtrimae-radikala-laska-na-viborah-do-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045492-batkivsina-pidtrimae-radikala-laska-na-viborah-do-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045492-batkivsina-pidtrimae-radikala-laska-na-viborah-do-radi.html


 

Прокурор, який не підписав підозру 

Стерненку, заявив про втручання у його 

діяльність 

Прокурор Андрій Радіонов, який, за даними 

ЗМІ, відмовився підписувати підозру активісту 

Сергію Стерненку, заявив, що у його 

діяльність відбувалося втручання по цій справі.

 

 

Верховний суд ухвалив рішення у справі за 

позовом Суркісів до ПриватБанку 

Велика палата Верховного суду скасувала 

рішення судів першої і апеляційної інстанції у 

справі щодо позову Суркісів до ПриватБанку. 

 

Для припинення війни на Донбасі у наступ 

іде дипломатія — Дмитро Кулеба, міністр 

закордонних справ (ІНТЕРВ'Ю) 

Про інтерв’ю з нагоди 100 днів на посаді з міністром 
закордонних справ Дмитром Кулебою ми домовилися 
заздалегідь, тож …

 

 

Яценюк: Задіяні всі інструменти, щоб 

скасувати вирок Януковичу 

Лідер партії «Народний фронт», прем’єр-

міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк не 

виключає, що задіяні всі внутрішньо- і 

зовнішньополітичні інструменти, аби 

скасувати вирок експрезиденту Віктору 

Януковичу.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045528-prokuror-akij-vidmovivsa-pidpisuvati-pidozru-sternenku-zaaviv-pro-vtrucanna-u-jogo-dialnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045528-prokuror-akij-vidmovivsa-pidpisuvati-pidozru-sternenku-zaaviv-pro-vtrucanna-u-jogo-dialnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045528-prokuror-akij-vidmovivsa-pidpisuvati-pidozru-sternenku-zaaviv-pro-vtrucanna-u-jogo-dialnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045528-prokuror-akij-vidmovivsa-pidpisuvati-pidozru-sternenku-zaaviv-pro-vtrucanna-u-jogo-dialnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045814-verhovnij-sud-uhvaliv-risenna-u-spravi-za-pozovom-surkisiv-do-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045814-verhovnij-sud-uhvaliv-risenna-u-spravi-za-pozovom-surkisiv-do-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045814-verhovnij-sud-uhvaliv-risenna-u-spravi-za-pozovom-surkisiv-do-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045069-dmitro-kuleba-ministr-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045069-dmitro-kuleba-ministr-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045069-dmitro-kuleba-ministr-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045069-dmitro-kuleba-ministr-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045580-acenuk-zadiani-vsi-instrumenti-sob-skasuvati-virok-anukovicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045580-acenuk-zadiani-vsi-instrumenti-sob-skasuvati-virok-anukovicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045580-acenuk-zadiani-vsi-instrumenti-sob-skasuvati-virok-anukovicu.html


 

Міносвіти готове до ЗНО, його скасування 

неприпустиме ЗАЯВА 

Міністерство освіти та науки готове до 

проведення ЗНО у безпечних умовах та 

відповідно до епідеміологічної ситуації і 

рекомендацій головного державного 

санітарного лікаря України. Скасування ж ЗНО 

є неприпустимим.

 

 

"Червона зона" COVID-19: МОЗ виклало 

перелік із 50 країн ТАБЛИЦЯ 

У оприлюдненому Міністерством охорони 

здоров’я списку країн зі значним поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19 є 50 країн, 

які знаходяться у «червоній» зоні.

  

 

Україна відновлює міжнародне пасажирське 

авіасполучення ІНФОГРАФІКА 

В Україні з 15 червня відновлюється 

міжнародне регулярне пасажирське 

авіасполучення після кількох місяців перерви, 

пов’язаної з карантином через епідемію 

коронавірусу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна в ТКГ наполягає на відновленні дії 

українського законодавства в ОРДЛО 

Україна в Тристоронній контактній групі 

наголосила на необхідності повного 

відновлення дії українського законодавства на 

тимчасово окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045680-minosviti-gotove-do-zno-jogo-skasuvanna-nepripustime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045680-minosviti-gotove-do-zno-jogo-skasuvanna-nepripustime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045680-minosviti-gotove-do-zno-jogo-skasuvanna-nepripustime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045647-cervona-zona-covid19-moz-viklalo-perelik-iz-50-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045647-cervona-zona-covid19-moz-viklalo-perelik-iz-50-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045647-cervona-zona-covid19-moz-viklalo-perelik-iz-50-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045290-ukraina-vidnovlue-miznarodne-pasazirske-aviaspolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045290-ukraina-vidnovlue-miznarodne-pasazirske-aviaspolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045290-ukraina-vidnovlue-miznarodne-pasazirske-aviaspolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045685-ukraina-v-tkg-napolagae-na-vidnovlenni-dii-ukrainskogo-zakonodavstva-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045685-ukraina-v-tkg-napolagae-na-vidnovlenni-dii-ukrainskogo-zakonodavstva-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045685-ukraina-v-tkg-napolagae-na-vidnovlenni-dii-ukrainskogo-zakonodavstva-v-ordlo.html


 

Глави МЗС Євросоюзу обговорять 

українське питання 

У ході неформальної відеоконференції 15 

червня глави МЗС країн Європейського Союзу 

обговорять серед інших питань ситуацію на 

сході України.

 

 

"Історичний ревізіонізм": у МЗС 

відреагували на статтю Путіна про Другу 

світову 

Російська версія подій Другої світової війни 

дуже далека від реальності і є повним 

історичним ревізіонізмом.

 

 

Україна планує порушити питання 

оновлення Угоди про асоціацію з ЄС на 

саміті в жовтні 

Уряд на саміті Україна-ЄС у жовтні має намір 

порушити питання про оновлення про Угоди 

про асоціацію. 

 

Міністри закордонних справ ЄС та Помпео 

обговорили ситуацію в Україні 

Однією з тем, яку сьогодні під час 

відеоконференції обговорювали міністри 

закордонних справ Європейського Союзу та 

державний секретар США Майк Помпео, був 

розвиток ситуації в Україні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045665-glavi-mzs-evrosouzu-obgovorat-ukrainske-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045665-glavi-mzs-evrosouzu-obgovorat-ukrainske-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045665-glavi-mzs-evrosouzu-obgovorat-ukrainske-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045356-istoricnij-revizionizm-u-mzs-vidreaguvali-na-stattu-putina-pro-drugu-svitovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045356-istoricnij-revizionizm-u-mzs-vidreaguvali-na-stattu-putina-pro-drugu-svitovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045356-istoricnij-revizionizm-u-mzs-vidreaguvali-na-stattu-putina-pro-drugu-svitovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045356-istoricnij-revizionizm-u-mzs-vidreaguvali-na-stattu-putina-pro-drugu-svitovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045692-ukraina-planue-porusiti-pitanna-onovlenna-ugodi-pro-asociaciu-z-es-na-samiti-v-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045692-ukraina-planue-porusiti-pitanna-onovlenna-ugodi-pro-asociaciu-z-es-na-samiti-v-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045692-ukraina-planue-porusiti-pitanna-onovlenna-ugodi-pro-asociaciu-z-es-na-samiti-v-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045692-ukraina-planue-porusiti-pitanna-onovlenna-ugodi-pro-asociaciu-z-es-na-samiti-v-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045798-ministri-zakordonnih-sprav-es-ta-pompeo-obgovorili-situaciu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045798-ministri-zakordonnih-sprav-es-ta-pompeo-obgovorili-situaciu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045798-ministri-zakordonnih-sprav-es-ta-pompeo-obgovorili-situaciu-v-ukraini.html


 

Україна та Австрія підписали Протокол про 

зміни в оподаткуванні 

Україна та Австрія 15 червня 2020 року 

підписали Протокол про внесення змін до 

Конвенції про уникнення подвійного 

оподаткування.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 31 810 випадків 

COVID-19, за добу - 656 

Станом на 15 червня в Україні лабораторно 

підтверджені 31 810 випадків COVID-19, за 

добу - 656 нових.

 

 

У Києві за добу виявили 53 випадки 

коронавірусу 

На сьогодні в Києві вже 3957 підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19, зокрема 

за добу виявлено 53 нові випадки. 

 

 

В Україні за місяць смертність від COVID-

19 зросла майже вдвічі 

Середній показник летальності від COVID-19, 

тобто співвідношення кількості померлих до 

кількості захворілих, в Україні складає 2,9%.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045708-ukraina-ta-avstria-pidpisali-protokol-pro-zmini-v-opodatkuvanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045708-ukraina-ta-avstria-pidpisali-protokol-pro-zmini-v-opodatkuvanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045708-ukraina-ta-avstria-pidpisali-protokol-pro-zmini-v-opodatkuvanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045225-v-ukraini-pidtverdili-31-810-vipadkiv-covid19-za-dobu-656.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045225-v-ukraini-pidtverdili-31-810-vipadkiv-covid19-za-dobu-656.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045225-v-ukraini-pidtverdili-31-810-vipadkiv-covid19-za-dobu-656.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3045418-u-kievi-za-dobu-viavili-53-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3045418-u-kievi-za-dobu-viavili-53-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3045418-u-kievi-za-dobu-viavili-53-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045670-v-ukraini-za-misac-smertnist-vid-covid19-zrosla-majze-vdvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045670-v-ukraini-za-misac-smertnist-vid-covid19-zrosla-majze-vdvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045670-v-ukraini-za-misac-smertnist-vid-covid19-zrosla-majze-vdvici.html


 

"Червона зона" COVID-19: МОЗ виклало 

перелік із 50 країн ІНФОГРАФІКА 

У оприлюдненому Міністерством охорони 

здоров’я списку країн зі значним поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19 є 50 країн, 

які знаходяться у «червоній» зоні.

 

 

Обсервація не потрібна: у МОЗ дали 

роз’яснення тим, хто їде в Україну 

До країн із гарною епідеміологічною 

ситуацією, тобто "зеленої зони", належать ті, 

де кількість активних захворювань на 100 

тисяч населення становить менше 40-ка, їх 

мешканцям не потрібно проходити обсервацію 

або самоізоляцію в Україні. 

 

Коронавірус виявили ще у трьох столичних 

дитсадках 

Серед персоналу ще трьох дитячих садків 

Києва виявили хворих на коронавірус. 

 

Робота нічних клубів і барів у Києві досі 

заборонена – Кличко 

У Києві робота барів, нічних клубів та 

розважальних центрів досі заборонена.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045647-cervona-zona-covid19-moz-viklalo-perelik-iz-50-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045647-cervona-zona-covid19-moz-viklalo-perelik-iz-50-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045647-cervona-zona-covid19-moz-viklalo-perelik-iz-50-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045374-observacia-ne-potribna-u-moz-dali-rozasnenna-tim-hto-ide-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045374-observacia-ne-potribna-u-moz-dali-rozasnenna-tim-hto-ide-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3045374-observacia-ne-potribna-u-moz-dali-rozasnenna-tim-hto-ide-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3045432-koronavirus-viavili-se-u-troh-stolicnih-ditsadkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3045432-koronavirus-viavili-se-u-troh-stolicnih-ditsadkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3045432-koronavirus-viavili-se-u-troh-stolicnih-ditsadkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3045516-robota-nicnih-klubiv-i-bariv-u-kievi-dosi-zaboronena-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3045516-robota-nicnih-klubiv-i-bariv-u-kievi-dosi-zaboronena-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3045516-robota-nicnih-klubiv-i-bariv-u-kievi-dosi-zaboronena-klicko.html


УКРАЇНА 

 

Кулеба - про подорожі за кордон: МЗС не 

стоятиме у громадян на шляху 

Міністерство закордонних справ не 

перешкоджатиме українцям, які хочуть поїхати 

за кордон на відпочинок, але нагадує, що в 

нинішніх умовах будь-яка подорож пов’язана з 

ризиком.

 

 

Страховка постраждалим від COVID-19 

медикам: Зеленський дав завдання уряду 

Президент Володимир Зеленський доручив 

уряду якнайшвидше здійснити страхові 

виплати родинам загиблих медиків і тих, хто 

отримав інвалідність внаслідок боротьби з 

коронавірусною інфекцією COVID-19.

 

Кулеба вважає, що акт вандалізму у Сваляві 

спрямований на дестабілізацію 

У важливому місці для українських угорців, 

біля Стіни плачу в Свалявському 

меморіальному парку, стався акт вандалізму.

 

 

Таран представив нового командувача ВМС 

Міністр оборони Андрій Таран представив 

колективу новопризначеного командувача 

Військово-морських сил ЗСУ контр-адмірала 

Олексія Неїжпапу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3045162-kuleba-pro-podorozi-za-kordon-mzs-ne-stoatime-u-gromadan-na-slahu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3045162-kuleba-pro-podorozi-za-kordon-mzs-ne-stoatime-u-gromadan-na-slahu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3045326-kuleba-vvazae-so-akt-vandalizmu-u-svalavi-spramovanij-na-destabilizaciu.html
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У Раді назвали чотири головні обмеження 

для запитань референдуму 

Робоча група Верховної Ради з питань 

розробки законопроєктів у сфері народовладдя 

передбачила чотири головні обмеження щодо 

запитань всеукраїнського референдуму.

 

 

Фракція "Слуги народу" планує 21 липня 

представити публічний звіт 

Фракція партії "Слуга народу" планує 21 липня 

представити публічний звіт щодо своєї 

діяльності.

  

 

АРМА шукає управителя для медіахолдингу 

UMH Курченка 

Агентство з розшуку та менеджменту активів 

(АРМА) почало пошук управителя для 

арештованих активів "Українського Медіа 

Холдингу".

 

 

У Києві представили заснований на 

архівних матеріалах проєкт "Крим – це 

Україна" 

Інтернет-проєкт «Крим – це Україна» виконує 

роль онлайн-банку архівних, музейних, 

науково-публіцистичних, просвітницьких та 

інформаційно-аналітичних матеріалів на 

підтвердження тісного зв'язку Криму з 

материковою Україною.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045573-u-radi-nazvali-cotiri-golovni-obmezenna-dla-zapitan-referendumu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045371-arma-sukae-upravitela-dla-mediaholdingu-umh-kurcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3045800-u-kievi-predstavili-zasnovanij-na-arhivnih-materialah-proekt-krim-ce-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3045800-u-kievi-predstavili-zasnovanij-na-arhivnih-materialah-proekt-krim-ce-ukraina.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3045800-u-kievi-predstavili-zasnovanij-na-arhivnih-materialah-proekt-krim-ce-ukraina.html


ЕКОНОМІКА 

 

Світовий банк розгляне питання щодо нової 

позики для України наступного тижня 

Рада директорів Світового банку планує 26 

червня розглянути питання щодо нової позики 

для України, спрямованої на відновлення 

економічного зростання у період кризи.

 

 

ВВП України цьогоріч може скоротитися на 

4-8% – Кабмін 

Економіка України внаслідок пандемії 

коронавірусу в 2020 році може скоротитися на 

4-8% порівняно з 2019 роком.

 

 

Серед пріоритетів уряду - впровадження 

ринку земель сільгосппризначення 

Кабінет міністрів України одним із своїх 

завдань називає поетапне впровадження ринку 

земель сільськогосподарського призначення із 

конкурентними правилами гри на умовах, що 

сприятимуть розвитку аграрного виробництва 

та сільських територій.

 

 

ЄС виділив €38 мільйонів на захист 

критичної інфраструктури від нападів і 

кібератак 

Єврокомісія оголосила сьогодні про 

фінансування понад 38 мільйонів євро в 

рамках дослідницької програми Horizon 2020 

для підтримки кількох

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045683-svitovij-bank-rozglane-pitanna-sodo-novoi-poziki-dla-ukraini-nastupnogo-tizna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3045623-es-vidiliv-38-miljoniv-na-zahist-kriticnoi-infrastrukturi-vid-napadiv-i-kiberatak.html


 

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі 

товарами скоротилося втричі — Держстат 

За січень-квітень 2020 року негативне сальдо 

зовнішньої торгівлі товарами становило 674,5 

млн доларів, що у 3,1 раза менше, ніж за 

аналогічний період минулого року.

 

 

Україна отримає $200 мільйонів на 

програму приватних інвестицій в агробізнес 

Україна розпочала реалізацію Програми 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство", згідно з якою Міжнародний 

банк реконструкції та розвитку (МБРР) надає 

Україні 200 млн дол.

 

Новий генплан Києва: які автовокзали 

реконструюють та які збудують 

Розробники проєкту Генерального плану Києва 

передбачили відкриття двох сучасних 

автовокзалів: у районі житлового масиву 

«Теремки» (південний і західний напрямки) та 

в районі Харківської площі (північний, східний 

і південно-східний напрямки).

 

 

Укртелеком продає вишки мобільного 

зв`язку 

ПАТ "Укртелеком", якому належить мобільний 

оператор "ТриМоб", розпродує свої вишки 

мобільного зв`язку. 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045744-negativne-saldo-zovnisnoi-torgivli-tovarami-skorotilosa-vtrici-derzstat.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045755-ukrtelekom-prodae-viski-mobilnogo-zvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045755-ukrtelekom-prodae-viski-mobilnogo-zvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3045755-ukrtelekom-prodae-viski-mobilnogo-zvazku.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

"Справу Джемілєва" розглядатимуть в 

окупованому Армянську – заочно 

«Справа» лідера кримськотатарського народу 

Мустафи Джемілєва, сфабрикована Росією, 

буде розглядатися в Армянську суддею 

Ісроїловою В.У.

 

 

У ростовському СІЗО, де тримують 

кримських політв'язнів, спалах 

коронавірусу 

У СІЗО №5 Ростова-на-Дону, де утримуються 

фігуранти червоногвардійської «справи Хізб 

ут-Тахрір» Ескендер Абдулганієв і Арсен 

Абхаїров, зафіксували спалах коронавірусу, у 

зв'язку з чим засідання у цій справі перенесли 

на 29 червня.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Після сутичок під Шевченківським судом 

відсторонили двох поліцейських 

Після сутичок під Шевченківським районним 

судом, де наразі обирають запобіжний захід 

активісту Сергію Стерненку, двох 

поліцейських відсторонено від займаних посад. 

 

Суд розгляне запобіжний захід Порошенку 

18 червня 

Печерський райсуд Києва 18 червня розгляне 

клопотання Офісу генпрокурора про обрання 

запобіжного заходу експрезидентові Петру 

Порошенку. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3045757-spravu-dzemileva-rozgladatimut-v-okupovanomu-armansku-zaocno.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045625-sud-rozglane-zapobiznij-zahid-porosenku-18-cervna.html


 

Всіх затриманих у "справі Злочевського" 

арештували, у кожного - мільйонні застави 

Вищий антикорупційний суд обрав третій 

фігурантці справи щодо спроби надання хабаря 

у розмірі 6 млн грн керівництву САП та НАБУ 

запобіжний захід у вигляді арешту, 

передбачивши можливість вийти під заставу у 

розмірі 120 млн грн. 

 

Справа Гандзюк: адвокат каже, що Мангер 

досі у лікарні 

Голова Херсонської облради Владислав 

Мангер, що підозрюється в причетності до 

нападу на Катерину Гандзюк, зранку 15 червня 

продовжує лікування в обласному 

кардіологічному диспансері.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Наша мета – впродовж 2 років зменшити 

аварійність на дорогах на 30%  - Владислав 

Криклій, міністр інфраструктури 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Міністр інфраструктури вже кілька місяців 

поспіль – один з найголовніших ньюзмейкерів 

в Україні. Бо всі шляхи пересування - землею, 

небом і водою - це компетенція Владислава 

Криклія.

 

На поля до Польщі 

Міграція в коронакризу: попри труднощі, 

українці масово їдуть на сезонні роботи
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві заборонили купатися на всіх 

пляжах 

У Києві пляжі відкриті тільки як прибережні 

зони відпочинку.

 

 

Холодні напої у спеку можуть викликати 

судоми шлунка - медики 

У надзвичайну спеку потрібно обмежити 

перебування на сонці в період з 11 до 16 

години.

 

 

Чорнобильський заповідник хоче показати 

туристам побут поліщуків 

У селі Оташів Іванківського району, що 

належить до Чорнобильської зони відчуження, 

планують створити музей-садибу. Тут 

представлять предмети побуту, знаряддя праці 

та інвентар, які поліщуки використовували у 

повсякденному житті.

 

 

У Чорногорії покажуть стрічку «Земля 

блакитна, ніби апельсин» 

Документальну стрічку української режисерки 

Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин»  

покажуть в Чорногорії 19 червня в рамках 

міжнародного фестивалю «UnderhillFesta».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3045448-u-kievi-zaboronili-kupatisa-na-vsih-plazah.html
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Кривий Ріг кличе помилуватися 

техногенними озерами 

Криворізькі пейзажі називають марсіанськими 

через велику кількість в них червоного 

кольору. Та можна тут знайти й неймовірні 

блакитні локації – це місцеві техногенні озера
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