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ТОП 

 

Велика вода. Три сильні враження 

президента РЕПОРТАЖ 

У селі Ланчин, що через повінь зазнало сильної 

руйнації, чекали Володимира Зеленського

 

 

Суд РФ заочно заарештував журналіста 

Муждабаєва за "заклики до тероризму" 

Басманний суд Москви в п'ятницю 

санкціонував арешт журналіста Айдера 

Муждабаєва, обвинуваченого "в закликах до 

захоплення російських громадян для обміну на 

засудженого за терористичну діяльність Олега 

Сенцова".
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Під Міносвіти - акція проти призначення 

Шкарлета 

У Києві під будівлею Міністерства освіти і 

науки проходить акція протесту проти 

призначення Сергія Шкарлета заступником 

міністра освіти і в.о. міністра.

 

 

Перший рік президентства Зеленського 

позитивно оцінили 37% українців 

ОПИТУВАННЯ  

Результати дослідження, що проводилося 

соціологічною службою Центру Разумкова, 

показали, що 37% респондентів позитивно 

оцінили діяльність Президента Володимира 

Зеленського протягом першого року 

перебування при владі.

 

 

 

До Дня Конституції: Основоположні закони, 

які діяли на теренах України 

Нинішню Конституцію ухвалили 28 червня 

1996 року о 9:18 після 24 годин безперервної 

роботи 315 голосами депутатів Верховної Ради

 

У штучне походження коронавірусу вірять 

66% українців – КМІС (ОПИТУВАННЯ) 

Понад 30% українців переконані, що 

коронавірус був спеціально розроблений і 

навмисно поширений у світі для зменшення 

чисельності населення, ще 29% вірять, що 

коронавірус зроблений 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052671-pid-minosviti-akcia-proti-priznacenna-skarleta.html
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Просто слухай: уривок із книги «Це не 

пропаганда. Подорож на війну проти 

реальності» ПОДКАСТ 

Ця книжка про інформаційні війни, ботів і 

погоничів ботів, про тролів і хакерів, про 

фейкові новини і втрату прозорої політичної 

дискусії. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз має намір якнайшвидше 

допомогти Україні боротися з повінню 

Європейський Союз отримав запит від України 

про допомогу у боротьбі з повінню та має 

намір відповісти на нього у максимально 

короткі терміни.

 

 

Справа МН17: прокурор каже, що немає 

жодних доказів запуску ракети "повітря-

повітря" 

Нідерландські прокурори відкидають закиди 

адвокатів одного з чотирьох підозрюваних у 

справі МН17 – підполковника ГРУ Росії Олега 

Пулатова, у недостатності доказів.

 

 

НАТО отримало запит України на допомогу 

в боротьбі з наслідками повені 

Євроатлантичний центр координації 

реагування на катастрофи (EADRCC) отримав 

запит від України про надання допомоги у 

ліквідації наслідків руйнівної повені, що 

вразила західні області країни.
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КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зареєстрували 1 109 

випадків коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

Станом на 26 червня в Україні лабораторно 

підтверджено 41 117 випадки COVID-19, за 

добу - 1 109 нових випадків.

 

 

Майже 60% українців на карантині щодня 

виходять на вулицю ОПИТУВАННЯ 

Упродовж останнього тижня майже 60% 

українців виходили на вулицю не менше ніж 

раз на день, 21% - більше одного разу на 

тиждень, 9% - раз на тиждень і 10% - взагалі не 

виходили з дому.

 

 

У Вараші на Рівненщині через невиплату 

заробітної плати страйкують медики 

Під стінами міської ради у місті Вараш 

(Рівненська область) медики вимагають у 

держави негайно виплатити їм зарплату та 

розв'язати проблеми подальшого фінансування 

державного закладу «Спеціалізована медико-

санітарна частина МОЗ України».

 

УКРАЇНА 

 

Зеленському у Херсоні подарували 

кримськотатарський прапор ВІДЕО 

Президент України Володимир Зеленський 

прибув до Херсона.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3052494-zelenskomu-u-hersoni-podaruvali-krimskotatarskij-prapor.html


 

"Голос" позбавив Вакарчука депутатських 

повноважень 

Партія "Голос" на своєму з’їзді позбавила 

Святослава Вакарчука депутатських 

повноважень.

 

 

Зеленський за рік подав у Раду вісім 

"конституційних" законопроєктів - Центр 

Разумкова 

Президент Володимир Зеленський за перший 

рік каденції вніс у Верховну Раду вісім 

проєктів законів про внесення змін до 

Конституції України - жоден із 

 

Паводок на Заході України: підтоплені 7,7 

тисячі будинків, зруйновані 154 км доріг 

У західних областях України через повені 

підтоплено 7 тисяч 731 будинок у 262 

населених пунктах та зруйновано 154 км 

автодоріг. 

 

 

На буксирі Яни Капу підняли 

кримськотатарський прапор ФОТО 

В день кримськотатарського прапора на 

рейдовому буксирі Яни Капу, який пройшов 

російський полон та повернувся на бойове 

чергування, урочисто піднято національний 

стяг кримських татар.
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Зеленський подивився, як працюють "ваги" 

для вантажівок на Херсонщині 

Президент України Володимир Зеленський 

оглянув перебіг будівництва автомобільних 

доріг у Херсонській області та ознайомився з 

роботою пункту  

ЕКОНОМІКА 

 

За останні місяці зарплата практично 

перестала зростати - Центр Разумкова 

Номінальна середня заробітна плата упродовж 

останніх місяців, практично не зросла: у 

вересні 2019 року – 10,69 тис. грн, а в лютому 

2020 року – 10,85 тис. грн.

 

 

Херсонський морпорт передали у концесію - 

угоду підписали за участю Президента 

Президент України Володимир Зеленський у 

ході робочої поїздки до Херсонської області 

взяв участь у підписанні угоди щодо передачі в 

концесію 

 

 

 

У Запорізькій області держпідприємство 

розпродає літаки, щоб погасити борги 

У Запорізькій області державний навчально-

виробничий заклад авіаційного профілю 

продає на аукціоні “кукурузник” Ан-2, 

реактивний літак, польський легкий 

спортивний літак, аби погасити накопичені 

борги.
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Авіатрафік в українському небі до кінця 

року буде 50% від торішнього - Украерорух 

Керівник Державного підприємства 

обслуговування повітряного руху (Украерорух) 

Андрій Ярмак прогнозує, що внаслідок 

пандемії коронавірусу і 

 

 

Виробництво соняшникової рафінованої олії 

цьогоріч зросло на 23% 

У січні-травні 2020 року виробництво 

соняшникової рафінованої олії зросло на 23,1% 

у порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року.

 

 

Зеленський пообіцяв податкову підтримку 

внутрішнього туризму 

Президент Володимир Зеленський пообіцяв 

податкову підтримку внутрішнього туризму на 

законодавчому рівні й анонсував найближчими 

днями урядову програму розвитку туризму 

всередині країни.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ДБР намагалося потрапити на 

“загратовану” виставку картин із колекції 

Порошенка 

Працівники Державного бюро розслідувань 

прибули до Музею Івана Гончара, де 

відкрилася виставка картин із колекції родини 

Порошенків, які фігурують у кримінальному 

провадженні щодо нібито незаконного 

перевезення їх через кордон.
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Справа Гандзюк: суд продовжив арешт 

Левіна на два місяці 

Печерський районний суд Києва продовжив до 

24 серпня термін тримання під вартою Олексія 

Левіна, підозрюваного в організації убивства 

херсонської активістки Катерини Гандзюк.

 

 

Суд у справі Стерненка оголосив перерву до 

3 липня 

Апеляційний суд міста Києва оголосив перерву 

до 11.00 3 липня 2020 року у розгляді 

клопотання захисту Стерненка щодо зміни 

йому запобіжного заходу. 

 

Вибух на Позняках: правоохоронці назвали 

основну версію слідства 

Основною версією слідства у справі, 

порушеній за фактом вибуху газу у житловому 

будинку на столичних Позняках, є 

недотримання технології повірки лічильників 

співробітниками "Київгазу".

 

 

Згвалтування у Кагарлику: постраждала 

каже, що поліцейські не віддали їй паспорт 

Нелі Погребицькій, яка проходить як потерпіла 

у справі про зґвалтування та побиття 

поліцейськими у Кагарлику, медики досі 

відмовляють у проходженні медогляду. 
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СБУ запобігла підпалу неонацистами мечеті 

в Одесі 

Служба безпеки України запобігла в Одесі 

спробі неонацистської організації підпалити 

мечеть напередодні Дня кримськотатарського 

прапора та Дня Конституції України.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Внутрішній» туристичний сезон 2020: 

дешево, але дістатися без авто важко 

АНАЛІТИКА 

Хоча туристичний бізнес добряче постраждав, 

але ціни на відпочинок в Україні поки тримає 

на рівні минулорічних

 

 

Миколаївщина пляжна: в очікуванні 

високого сезону АНАЛІТИКА 

Купальний сезон на Чорноморському 

узбережжі Миколаївщини, як і в інших місцях, 

формально відкритий ще з 10 червня

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Тиф, дизентерія та гепатит А: які інфекції 

можуть "принести" повені 

В умовах повені та паводків зростає загрози 

спалаху інфекційних захворювань та харчових 

отруєнь. 
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Президент встановив нове свято в Україні - 

День митника 

Президент Володимир Зеленський встановив 

професійне свято - День митника України.

 

 

Вступ до магістратури стартує 1 липня 

Вступні іспити до магістратури 

розпочинаються з 1 липня.

 

 

МакДональдз повністю відмовляється від 

пластикових стаканів в Україні 

Із середини червня компанія "МакДональдз" 

поступово переходить в Україні на паперові 

стакани для холодних напоїв, що дасть змогу 

зменшити споживання пластику на 10 тонн 

щомісяця.

 

 

День молоді в Чернігові відзначать холі-

фестом і пляжними розвагами 

У Чернігові до Дня молоді влаштують 

розважальний захід на міському пляжі 

"Золотий берег" – з фестивалем фарб, музикою 

та спортивною програмою.
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В Україні відновили доставку пошти та 

пенсій у західні області 

Доставку пошти у західні області відновлено, 

пенсії виплатили 99,7% відділень.

 

Нові мініскульптури Маріуполя: де їх 

шукати ФОТО  

У Маріуполі, що на Донеччині, почали 

встановлювати нові мініскульптури, 

присвячені різним символам міста.

 

Удар стихії, вибух у багатоповерхівці та 

мурал-подяка ФОТО ТИЖНЯ 

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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