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ТОП 

 

Зеленський підписав закон про скасування 

державної підсумкової атестації 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про звільнення учнів від складання від 

державної підсумкової атестації про 

проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання за бажанням.

 

 

За заповітом Черчилля, або Що саме треба 

відзначати 22 червня? АНАЛІТИКА 

Стаття Путіна до цієї дати – шулерська й 

нахабна – лише підтвердила давно очевидне: 

він сам уже не зупиниться
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Окупанти обстріляли Широкине з ПТРК 

―Корнет‖ - ракета влучила у камеру ОБСЄ 

Протягом дня 22 червня російські окупаційні 

війська 10 разів порушили режим припинення 

вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу один 

військовий зазнав поранень. 

 

Адаптивний карантин: які зміни та 

заборони набули чинності 

У понеділок, 22 червня, набули чинності нові 

зміни, внесені Кабінетом міністрів до 

постанови про встановлення карантину з 

метою запобігання поширенню на території 

України хвороби COVID-19. 

 

Ідеологія путінського параду не має нічого 

спільного з Перемогою - Василь Боднар, 

заступник міністра закордонних справ 

ІНТЕРВ’Ю 

Шану переможцям і данину пам’яті загиблим у Другій 
світовій війні весь світ віддав ще понад місяць тому, на 
початку травня, коли виповнилося 75 років з дня 
Перемоги. У Росії, відомій своєю акцентуацією на 
подіях середини минулого століття, пішли своїм шляхом 
…

 

Момент вибуху у багатоповерхівці на 

Позняках ВІДЕО 

У мережі з'явилося відео моменту потужного 

вибуху в квартирі багатоповерхового будинку 

на вулиці Соломії Крушельницької на 

Позняках у Києві. 
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Товарообіг роздрібної торгівлі досяг 

докризового рівня – ПриватБанк 

У травні 2020 року товарообіг в основних 

секторах роздрібної торгівлі вийшов на 

докризовий рівень.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У МЗС України прокоментували російську 

ідею "реабілітації" пакту Молотова–

Ріббентропа 

У Міністерстві закордонних справ України 

вважають, що ідея російських законотворців 

скасувати засудження пакту Молотова–

Ріббентропа, виглядає "дивно, якщо не 

трагікомічно", і прогнозують …

 

МЗС планує скоротити до мінімуму 

кількість угод із Росією 

Міністерство закордонних справ планує 

подальший перегляд і скорочення договірної 

бази з Російською Федерацією до мінімально 

необхідного рівня.

 

 

В Офісі Президента пройшла зустріч 

української й турецької делегацій 

Українська делегація на чолі з керівником 

Офісу Президента Андрієм Єрмаком 

зустрілася з турецькою делегацією на чолі зі 

спеціальним радником та речником 

Президента Туреччини Ібрагімом Калином.
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Посол України в Туреччині зустрівся в 

Анталії з лідерами громад 

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, в 

ході робочої поїздки до Анталії, зустрівся з 

лідерами та членами українських громадських 

організацій.

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні зареєстрували 37 241 випадок 

COVID-19, за добу — 681 

Станом на 22 червня в Україні лабораторно 

підтверджені 37 241 випадок COVID-19, за 

добу — 681 новий.

 

 

На Буковині другу добу поспіль немає 

смертей від COVID-19 

У Чернівецькій області другу добу поспіль не 

помер жоден пацієнт із підтвердженим 

коронавірусом чи підозрою на нього.

 

На Рівненській АЕС зареєстрували ще 5 

випадків захворювання на COVID-19 

На Рівненській атомній електростанції 

зафіксовано ще п'ять нових випадків 

коронавірусної хвороби.
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Лікарні Львівщини заповнені хворими на 

COVID-19 в середньому на 38% 

Середній показник заповненості лікарняних 

ліжок хворими на коронавірус у Львівській 

області становить 38%. 

 

 

На Волині посилюють карантин: 

закривають дитсадки, ресторани й ТРЦ 

На території Волинської області посилили 

протиепідемічні заходи у зв’язку зі зростання 

рівня захворюваності на COVID-19. 

 

Столична поліція посилено патрулює 

вокзали та електрички ФОТО, ВІДЕО  

Столичні правоохоронці посилили контроль за 

дотриманням карантинних обмежень 

пасажирами залізничного транспорту.

 

 

Умови проведення ЗНО можуть змінити у 

разі погіршення епідситуації - нарада в ОП 

У разі погіршення епідеміологічної ситуації в 

окремих регіонах уряд напрацьовуватиме 

рішення щодо коригування умов для безпеки 

дітей під час складання зовнішнього 

незалежного оцінювання.
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УКРАЇНА 

 

Зеленський переконаний, що немає про що 

сперечатися у питанні, "чиєю" була Друга 

світова 

Друга світова війна зачепила кожну українську 

родину й не повинно бути суперечок, була 

вона "своєю" чи "чужою".

 

 

Президент пропонує змінити закони про 

роботу Верховного суду та органів 

суддівського врядування 

Президент Володимир Зеленський 

зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт 

№3711 "Про внесення змін до Закону України 

"Про судоустрій і статус суддів" та деяких 

законів України щодо діяльності Верховного 

суду та органів суддівського врядування".

 

 

Ткаченко каже, що продав свої акції 

Одеської кіностудії 

Міністр культури та інформаційної політики 

України Олександр Ткаченко продав акції 

Одеської кіностудії, які належали йому.

 

 

Контроль за перетином українсько-

російського кордону поступово 

посилюватимуть – МЗС 

Україна буде поступово посилювати контроль 

за перетином українсько-російського кордону, 

оскільки РФ не демонструє налаштованості на 

врегулювання збройного конфлікту на Донбасі 

та повернення окупованого Криму. 
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Жодного слова у Раді досі не сказали 58 

"слуг народу" - КВУ 

Майже 60 народних депутатів від фракції 

"Слуга народу" жодного разу за 9 місяців 

роботи не виступили у Верховній Раді.

 

 

Власник танкера не зможе підняти Delfi до 

25 червня - голова Одеської ОДА 

Голова Одеської облдержадміністрації Максим 

Куций поінформував міністра інфраструктури 

Владислава Криклія, що власник танкера Delfi, 

що затонув торік поряд з міським пляжем, 

неспроможний підняти судно і прибрати його з 

акваторії порту.

 

ПФУ впровадив автоматичне призначення 

пенсії 

Пенсійний фонд України впровадив нову 

сервісну послугу - автоматичне призначення 

пенсії.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Нацбанк не виключає подальшого 

зниження облікової ставки 

Національний банк може знижувати облікову 

ставку нижче нейтрального рівня, якщо 

споживчий попит в Україні не відновиться 

швидко.
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Transparency International застерігає від 

застосування критерію локалізації у 

закупівлях 

Transparency International Ukraine та громадські 

організації заявляють про ризик порушення 

головного принципу в роботі системи 

електронних торгів Prozorro — рівних правил 

гри. А відтак - про відкат закупівельної 

реформи. 

 

 

Ціна газу для населення у червні знизилася 

на 6% - Нафтогаз 

У червні оптова ціна на газ для населення 

знизилася на 6% проти травня - до 2,14 грн за 

кубометр.

 

 

В Україні цьогоріч зменшилася реалізація 

зернових та олійних 

За 5 місяців зменшилася реалізація зернових та 

олійних – Держстат

 

 

За програмою «Доступні кредити» минулого 

тижня видали 105 мільйонів – Мінфін 

В межах Державної програми «Доступні 

кредити 5-7-9%» за минулий тиждень було 

видано 82 кредити на 104,67 млн грн. 
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Уряду пропонують виділити додаткові 4,5 

мільярда для проекту ―Стіна‖ на кордоні з 

РФ 

Держприкордонслужба пропонує виділити 

додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проекту 

―Стіна‖ на кордоні з Російською Федерацією та 

продовжити термін його виконання до 2025 

року. 

 

Мінцифри запустило новий сервіс із 

декларування цін 

Міністерство цифрової трансформації 

запустило новий Реєстр роздрібних цін.

 

 

Черешня подешевшала - за вихідні ціни 

впали більш, як удвічі 

Закупівельні оптові ціни на українську 

черешню цими вихідними обвалилися більш, 

як удвічі.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справи Майдану: суд заочно взяв під варту 

ексбійця "Беркута" 

Суд заочно взяв під варту колишнього 

командира полку міліції особливого 

призначення "Беркут".
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Суд залишив за ґратами поліцейських із 

Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні 

Київський апеляційний суд залишив під 

вартою поліцейських із Кагарлика, 

підозрюваних у зґвалтуванні.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Зменшення рейтингу Зеленського веде до 

збільшення рейтингу Шарія - Володимир 

Паніотто ІНТЕРВ'Ю 

Володимир Паніотто, генеральний директор Київського 
Міжнародного інституту соціології та професор Києво-
Могилянської Академії. Він один з тих небагатьох, хто 
формує обличчя сучасної української соціології й є 
тонким знавцем українського суспільства.

 

 

 

Парад в окупації та коронавірус: сьогодні 

строєм по вулицях, а завтра – в інфекційку 

Попри загрозу розповсюдження COVID-19, в 

Донецьку та Луганську планують провести 

паради – за вказівкою з Москви

 

 

Туристична Луганщина, яка сама собі 

невідома 

Трьохсотлітні дуби, чистопородні коні, степова 

ковила та українська культура, в якій зіяють 

діри
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Марш Рівності Онлайн: Батьківщину-Мати 

у Києві прикрасили ЛГБТ прапором ВІДЕО 

У Києві відбулися Марш Рівності Онлайн на 

Хрещатику та Марафон союзників та союзниць 

ЛГБТ+.

 

 

Провітрювання та ПЛР-тести для 

інструкторів: як проходитиме "карантинне" 

ЗНО 

Учасники ЗНО отримали в особистих 

кабінетах інструкції з алгоритмом дій при 

проходженні зовнішнього незалежного 

тестування.

 

Хроніка вибухів газу в житлових будинках 

ІНФОГРАФІКА 

Найбільший був 2007 року в 

Дніпропетровську, де через вибух в житловому 

будинку загинули 23 особи, з них 9 дітей

 

 

МЗС презентувало онлайн-карту для 

подорожувальників під час пандемії 

Міністерство закордонних справ України 

підготувало інтерактивну онлайн-мапу 

подорожей світом для українців на час 

пандемії COVID-19.
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McDonalds і російська мова: скандал, якого 

не було АНАЛІТИКА 

Ця історія довела, що для збурення колотнечі в 

українському суспільстві достатньо і самого 

ідіотського приводу

  

 

Міносвіти пояснило, як можна скласти 

скасовані державні іспити 

Керівникам закладів загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти 

рекомендовано встановити здобувачів освіти, 

які бажають 

 

 

Фестиваль повітряних куль під Києвом 

пройде з дотриманням карантинних норм – 

МКІП 

Фестиваль повітряних куль "Мама, я вдома" 

проведуть під Києвом із дотриманням всіх 

необхідних санітарно-епідеміологічних норм.

 

 

 

 

Книжковий "безвіз": що почитати замість 

подорожей 

Зібрали для Вас 20 книжок, які допоможуть 

пережити закриття кордонів та відправитися у 

подорож без паспорту
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