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ТОП 

 

Нове ―районування‖ України: як відповісти 

на виклики 

Зауважень до проєкту нового адмінтерустрою 

безліч – від ймовірних транспортних 

незручностей до загроз нацбезпеці. 

 

 

Суд змінив адресу домашнього арешту 

Стерненка 

Шевченківський райсуд Києва у вівторок, 16 

червня, задовольнив клопотання прокурора у 

справі активіста Сергія Стерненка щодо зміни 

адреси для виконання запобіжного заходу. 
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Дружину Президента госпіталізували 

Дружину Президента України Олену 

Зеленську госпіталізовано до лікарні в Києві з 

пневмонією.

  

 

У Порошенка помер батько 

Батько п'ятого президента, український 

громадський та політичний діяч Олексій 

Порошенко помер у вівторок, 16 червня.

 

 

За пробне ЗНО гроші повернуть, але і 

основне – не скасують АНАЛІТИКА 

Протягом тижня Мінфін обіцяє повернути 

кошти за пробне ЗНО, яке скасували через ріст 

захворюваності коронавірусом. Про відміну ж 

тестування взагалі - не йдеться

 

 

Добкін збирається у мери Києва 

Колишній народний депутат Михайло Добкін 

не виключив, що висуватиме свою 

кандидатуру на виборах мера Києва.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Розширені можливості України в НАТО не 

розв'язали проблему з Угорщиною – 

Столтенберг 

Північноатлантичний альянс визнав Україну 

партнером із розширеними можливостями з 

огляду на активну двосторонню співпрацю, але 

це не означає, що проблеми з організаціями 

зустрічей міністерського рівня в рамках 

Комісії НАТО-Україна вже вирішені.

 

 

Іспанська телекомпанія виправила карту з 

"російським" Кримом 

Іспанська телекомпанія RTVE, яка в 

інфографіці позначив Крим частиною Росії, 

після звернення посольства України в Іспанії 

виправила помилку.

 

Створення Берегівського району на 

Закарпатті не є поступкою Угорщині — 

Чернишов 

Створення в рамках нового адміністративного 

устрою України Берегівського району на 

Закарпатті не є поступкою української влади 

Угорщині.

 

 

Завдяки Україні Чехія добре усвідомлює 

серйозність російських загроз - Євген 

Перебийніс, Посол України в Чеській 

Республіці (ІНТЕРВ'Ю) 

Чехія – не лише вірний союзник України в наших 
євроатлантичних прагненнях, у цій державі українці 
становлять найбільшу групу іноземців. 
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Ізраїль ближчими тижнями готується 

ратифікувати угоду щодо ЗВТ з Україною 

Кнесет (парламент) Ізраїлю в найближчі тижні 

планує ратифікувати угоду про зону вільної 

торгівлі з Україною. 

 

Лукашенко передав Зеленському білоруські 

вишиванки 

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол від 

Президента своєї країни Олександра 

Лукашенка передав Президенту Володимиру 

Зеленському білоруські вишиванки й 

запрошення відвідати Білорусь з візитом на 

Форум регіонів.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зафіксували 666 нових 

випадків коронавірусу 

В Україні зафіксовано за добу нових 666 

випадків захворювання на коронавірусну 

хворобу COVID-19.

 

 

Вакцина проти Covid-19 вже є, або Про 

великі надії і можливі розчарування 

АНАЛІТИКА 

За нібито вже створеною британською 

вакциною вишикувалася черга. Замовлено 400 

млн (!) доз. Хоча не факт, що вона 

працюватиме…
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В Україні можуть збільшити штрафи для 

тих, хто не носить маски 

Голови обласних державних адміністрацій 

мають достатньо повноважень, щоб у своїх 

регіонах в умовах адаптивного карантину 

забезпечити всі належні заходи для 

недопущення різкого зростання кількості 

хворих на COVID-19.

 

 

Зеленський відповів на петиції щодо 

примусового тестування та вакцинування 

Президент Володимир Зеленський доручив 

Прем’єр-міністру Денису Шмигалю вжити 

додаткових системних заходів щодо захисту 

населення від інфекційних хвороб.

 

 

Жінки й чоловіки по-різному переживають 

коронакризу ДОСЛІДЖЕННЯ 

Пандемія COVID-19 завдає відчутних ударів 

не тільки світовій фінансово-економічній 

системі, але й суттєво впливає на права 

людини та гендерну рівність.

 

УКРАЇНА 

 

Половина фракції "Слуги народу" є 

мільйонерами — КВУ (СПИСОК)  

Понад 150 членів депутатської фракції 

політичної партії «Слуга народу» є 

мільйонерами.
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Холодницького завтра можуть відсторонити 

від посади ДОКУМЕНТ 

Стосовно керівника САП Назара 

Холодницького відкрили дисциплінарне 

провадження, 17 червня кадрова комісія 

розгляне питання про його відсторонення від 

посади.

 

 

Держава має повернути учасникам пробного 

ЗНО близько 27 мільйонів 

Учасники пробного ЗНО сплатили державі за 

цю послугу понад 53 млн грн, близько 27 млн 

грн були вже використані на підготовку 

пробного тестування.

 

 

Зеленський призначив Демченка першим 

заступником секретаря РНБО 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Руслана Демченка з посади свого радника та 

призначив першим заступником секретаря 

Ради національної безпеки і оборони.

 

Президент доручив захистити дороги від 

фур-важковаговиків 

Президент України Володимир Зеленський 

провів селекторну нараду щодо термінових 

заходів, спрямованих на боротьбу з 

порушенням габаритно-вагових обмежень на 

українських дорогах.
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Діяльність "Центру протидії корупції" 

хочуть припинити через суд 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

просять зобов'язати Міністерство юстиції 

звернутися до суду з позовом про припинення 

діяльності громадської організації "Центр 

протидії корупції".

 

 

Зеленський нагородив орденами й медалями 

16 резервістів 

Президент Володимир Зеленський відзначив 

державними нагородами 16 

військовослужбовців.

 

 

В Укрзалізниці призначили нового 

директора "Південно-Західної залізниці" 

ФОТО 

Артема Мироновича призначено виконавчим 

директором філії «Південно-Західна залізниця» 

АТ "Укрзалізниця".

 

 

Через "Шегині" почали пропускати автівки 

У ніч проти 16 червня Держприкордонслужба 

України забезпечила можливість пропуску 

легкового та вантажного транспорту у пункті 

пропуску "Шегині". Також відновлено рух 

автотранспорту через пункт пропуску 

"Медика".
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ЕКОНОМІКА 

 

Безвідсоткові позики Данії уряду України: 

Рада ратифікувала угоду 

Верховна Рада ухвалила закон “Про 

ратифікацію рамкової угоди між урядом 

України та урядом Королівства Данія щодо 

загальних умов та процедур, організаційних 

заходів та фінансових умов реалізації програми 

Danida Business Finance в Україні” (№0039). 

 

 

Раді рекомендують не дозволяти 

приватизацію підприємств, які можуть 

постачати воду в Крим 

Комітет Верховної Ради з питань 

антикорупційної політики визнав законопроєкт 

№2831-1 "Про перелік об'єктів права 

державної власності, що не підлягають 

приватизації" таким, що містить корупційні 

ризики, і рекомендував парламенту відхилити 

його.

 

 

 

З третього кварталу почнеться відновлення 

виробництва – Мінекономіки 

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства очікують, що з 

третього кварталу 2020 року розпочнеться 

відновлення виробництва, а з четвертого – його 

зростання.

 

 

Третє місто України отримає кредит від ЄІБ 

на оновлення транспорту - Криклій 

Місто Суми стане третім містом, яке підпише 

договір за проєктом “Міський громадський 

транспорт України", що реалізують 

Європейський Інвестиційний Банк, 

Міністерство інфраструктури України та 

активна місцева влада.
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Фонд гарантування продає чотири пули 

активів "Дельта Банку" 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22, 

23 червня та 2 липня 2020 року проведе 

аукціони з продажу 4 пулів активів АТ "Дельта 

Банк".

 

 

Петрашко назвав кількість частково 

безробітних, які отримали допомогу 

Допомогою по частковому безробіттю 

скористалися 56 тис. підприємств, і 131 тис. 

працівників вже отримують фінансову 

допомогу від держави. 

 

Рада планує стимулювати розвиток 

виноградарства в Україні 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

проєкт закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

стимулювання розвитку виноградарства в 

Україні» (№2064).

 

 

 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 
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Україна має визначитися з позицією щодо 

сурогатного материнства — Денісова 

Україна повинна визначити позицію держави 

щодо комерційної послуги «сурогатного 

материнства» або альтруїстичного народження, 

а також конкретизувати вимоги до батьків, які 

мають намір скористатися зазначеним 

методом.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд не задовольнив клопотання адвокатів 

Мангера про відвід судді 

Суд не задовольнив клопотання адвокатів 

Мангера про відвід судді.

 

 

Стерненко та активісти запалили фаєри під 

будинком Зеленського ФОТО 

Сергій Стерненко та активісти, які 

підтримували його під час обрання 

запобіжного заходу у Шевченківському 

районному суді Києва, прийшли до будинку 

Президента Володимира Зеленського.

 

 

СБУ не підтверджує інформацію 

Дубінського щодо "прослушки" у кабінеті 

Баканова 

У Службі безпеки України не підтвердили 

інформацію народного депутата від «Слуги 

народу» Олександра Дубінського щодо 

виявлення пристроїв для прослуховування у 

кабінеті голови СБУ Івана Баканова.
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СБУ викрила мережу ботоферм, якою 

керували з РФ 

Кіберфахівці Служби безпеки України 

блокували міжрегіональну мережу ботоферм у 

Києві та кількох областях, якою керували з 

Російської Федерації. Можливості мережі 

дозволяли генерувати фейки від понад 10 тисяч 

ботів.

 

 

Командир бойового корабля збирав для 

спецслужб РФ секретні дані - СБУ 

Військова контррозвідка Служби безпеки 

України запобігла передачі відомостей у сфері 

бойової готовності Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України представникам 

спецслужб РФ.

 

 

Колишній керівник ―Запоріжжяобленерго‖ 

постане перед судом 

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури скерували до суду обвинувальний 

акт стосовно колишніх голови правління ПрАТ 

«ХК «Енергомережа» та керівника ПАТ 

"Запоріжжяобленерго". 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

10 хвилин на порятунок життя: як 

працюють столичні ―швидкі‖ 

У Києві прагнуть догнати Мадрид і Лондон за 

швидкістю прибуття «карети» на виклик  
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ЗНО онлайн провести неможливо — Центр 

оцінювання освіти ЕКСКЛЮЗИВ  

Проведення в онлайн-форматі основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання 

неможливе.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Що почитати у червні: 12 книжок для спеки 

та зливи 

Пропонуємо 12 новинок від українських 

видавництв, з якими можна "перечитати" і 

спеку, і дощик.

 

 

Український фільм "Захар Беркут" 

покажуть у США та Канаді 

Американська компанія Shout Factory стала 

дистрибутором української стрічки "Захар 

Беркут" на території США та Канади.

 

 

У "Борисполі" запланували 25 авіарейсів на 

16 червня 

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" на 16 

червня заплановано 25 рейсів на виліт та 

приліт. 
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Миколаївщина: туристична мапа 

"Подорожуємо Україною" ІНФОГРАФІКА 

Пропонуємо найцікавіше у різних регіонах 

України. У випуску 13 - Миколаїв, Очаків, 

Воскресенськ, Мигія, Софіївка, Трикрати, 

Южноукраїнськ, Бузьке, Парутине, Березань, 

Кінбурнська коса

 

 

Дитячі табори поки залишаються 

закритими — уряд 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

на позачерговому засіданні ухвалила рішення 

щодо недоцільності відкриття дитячих 

оздоровчих таборів раніше 1 липня цього року.

 

 

Одеська кіностудія завершила зйомки 

фільму "Фортеця Хаджибей" 

Одеська кіностудія представила Державному 

агентству України з питань кіно завершену 

виробництвом стрічку Костянтина Коновалова 

«Фортеця Хаджибей».
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