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ТОП 

 

НАТО підтвердило політику відкритих 

дверей для України і Грузії 

Лідер країн НАТО на зустрічі в Брюсселі 

підтвердили продовження політики відкритих 

дверей для України і Грузії і закликали обидві 

країни продовжувати реформи для тіснішої 

інтеграції з НАТО. 

 

 

Росія відвела від кордону з Україною лише 

12 тисяч військових зі ста тисяч - Кулеба 

Росія відвела від кордону з Україною лише 

близько 12 тисяч військових зі 100 тисяч, тому 

про дійсне відведення не йдеться.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264551-nato-pidtverdilo-politiku-vidkritih-dverej-dla-ukraini-i-gruzii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3264563-rosia-vidvela-vid-kordonu-z-ukrainou-lise-12-tisac-vijskovih-zi-sta-tisac-kuleba.html


 

Російський бензин: ДФС арештувала 

корпоративні права компаній, пов’язаних із 

Медведчуко 

На корпоративні права групи компаній, що 

завозили нафтопродукти з Росії, накладено 

арешт. 

 

Гуманітарний комітет Ради не планує 

розглядати «мовні» поправки – Потураєв 

Комітет Верховноі ̈Ради з питань гуманітарної 

та інформаційноі ̈політики не планує 

розглядати поправки щодо скасування 

переходу на українську мову з 16 липня всіх 

фільмів і серіалів, які транслюються на 

телевізійних каналах.

 

 

Другий рік президентства: українці оцінили 

перемоги й невдачі Зеленського ОПИТУВАННЯ  

Основними досягненнями Президента 

Володимира Зеленського упродовж другого 

року перебування на посаді є закриття 

проросійських телеканалів, запровадження 

санкцій проти народного депутата Віктора 

Медведчука (ОПЗЖ)  

 

Аварія мікроавтобуса у Румунії: загинули 

двоє українців, ще двоє – у тяжкому стані 

У дорожньо-транспортній пригоді з 

мікроавтобусом, яка сталася вранці 14 червня у 

Румунії, загинули двоє громадян України, ще 

двоє госпіталізовані у важкому стані.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3264253-rosijskij-benzin-dfs-arestuvala-korporativni-prava-kompanij-povazanih-iz-medvedcukom.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3264426-avaria-mikroavtobusa-u-rumunii-zaginuli-dvoe-ukrainciv-se-dvoe-u-tazkomu-stani.html


 

Букмекери оцінили шанси збірних на 

виграш Євро-2020 

З 11 червня на футбольних полях Європи 

триває фінальна стадія чемпіонату континенту-

2020, яку через пандемію коронавірусу 

перенесли на один рік.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Джонсон – Зеленському: На саміті НАТО 

обговорять дії Росії на кордоні з Україною 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон у телефонній розмові в понеділок 

пообіцяв Президентові України Володимиру 

Зеленському обговорити на саміті НАТО 

дестабілізуючі дії Росії на кордоні з Україною. 

 

 

Зеленський заявляє, що Росія затягує 

зустріч із Путіним 

Президент України Володимир Зеленський 

сподівається на зустріч із Президентом Росії 

Володимиром Путиним, однак заявив, що 

російська сторона затягує її проведення. 

 

Меркель: На саміті НАТО будемо говорити 

про ситуацію в Україні 

Лідери НАТО обговорять ситуацію в Україні, 

співробітництво Альянсу з Києвом, а також 

загрози з боку Росії. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3262250-bukmekeri-ocinili-sansi-zbirnih-na-vigras-evro2020.html
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Умовою запуску Nord Stream 2 має бути 

деокупація та енергобезпека України – 

Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

наголосив, що умовою запуску "Північного 

потоку -2" має бути деокупація українських 

територій та енергетична безпека України. 

 

 

Прем’єр Чехії відповів на лист української 

громади щодо російської агресії ДОКУМЕНТ 

Прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей 

Бабіш надіслав відповідь на лист української 

громади в Чехії у зв’язку з агресивними діями 

Росії, спрямованими проти суверенітету 

України. 

 

Голова ОБСЄ відвідала КПВВ 

«Новотроїцьке» 

Діюча голови ОБСЄ, міністр закордонних 

справ Швеції Анн Лінде після відвідання в 

межах робочого візиту до України 

Маріупольського морського порту прибула на 

КПВВ "Новотроїцьке".

 

 

Росія проводить навчання з 

бомбардувальниками біля кордонів України 

У Воронезькій області РФ Ленінградська армія 

ВПС і ППО почала тактичне навчання, в якому 

задіяні бомбардувальники Су-34 і далекі 

перехоплювачі МіГ-31БМ.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264151-umovou-zapusku-nord-stream-2-mae-buti-deokupacia-ta-energobezpeka-ukraini-kuleba.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3264312-golova-obse-vidvidala-kpvv-novotroicke.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3264312-golova-obse-vidvidala-kpvv-novotroicke.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3264366-rosia-provodit-navcanna-z-bombarduvalnikami-bila-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3264366-rosia-provodit-navcanna-z-bombarduvalnikami-bila-kordoniv-ukraini.html


КОРОНАВІРУС 

 

Україна увійшла в «зелену» карантинну 

зону за критеріями ЄС 

Усі області України за показниками 

захворюваності на COVID-19 перебувають у 

зеленій карантинній зоні не лише за 

національними, а й за критеріями 

Європейського Союзу. 

 

Столичний центр COVID-вакцинації цього 

тижня змінює дні прийому 

Цього тижня Центр вакцинації COVID-19 у 

Міжнародному виставковому центрі 

працюватиме не на вихідних, а у четвер та 

п’ятницю – 17-18 червня.

 

 

«Лекхім» поставив в Україну останню 

партію вакцини від Sinovac 

«Лекхім» 12 червня доставив в Україну 

останню партію вакцини CoronaVac 

китайського виробника Sinovac Biotech, яка 

була закуплена коштом державного бюджету. 

 

Вагітних рекомендують щепити вакциною 

Pfizer - МОЗ 

Національна експертна група з питань 

імунопрофілактики рекомендує щеплювати 

вагітних жінок з високим ризиком захворіти на 

COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-

BioNTech.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3264353-ukraina-uvijsla-v-zelenu-karantinnu-zonu-za-kriteriami-es.html
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Ляшко прогнозує зниження COVID-

статистики до кінця літа - якщо не буде 

нових мутацій 

За умови відсутності додаткових мутацій 

коронавірусу влітку в Україні рівень 

захворюваності на коронавірусну інфекцію 

стабілізується, але потенційно може зрости в 

осінньо-зимовий період.

 

УКРАЇНА 

 

Вірастюк завтра може скласти присягу 

народного депутата 

Василь Вірастюк, обраний на проміжних 

виборах до Верховної Ради 28 березня від 

партії "Слуга народу", може скласти присягу 

на засіданні парламенту у вівторок, 14 червня. 

 

До Ради не надходив лікарняний депутата 

Козака, який нібито лікується у Білорусі 

До Верховної Ради не надходив лікарняний 

народного депутата від парламентської фракції 

"Опозиційна платформа – За життя" Тараса 

Козака, який нібито перебуває на лікуванні у 

Білорусі. 

 

Представники ЗМІ, медіа та телеіндустрії 

закликають депутатів припинити атаки на 

мовний закон ЗАЯВА 

Представники телеіндустрії, ЗМІ та 

медіаспільноти закликають народних депутатів 

не підтримувати законопроєкти, які 

передбачають відтермінування початку дії 

норми про українську мову в теле- та 

кіновиробництві. 
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«Слугу народу» на виборах до Ради 

підтримали б 28% українців ОПИТУВАННЯ  

За партію “Слуга народу” наразі готові 

проголосувати в разі парламентських виборів 

28% опитаних. 

 

 

Южно-Українську АЕС очолив новий 

гендиректор 

Колективу Южно-Української АЕС 

представили нового генерального джиректора 

– ним став Ігор Полович.

 

 

Денісова просить Міноборони змінити 

правила медкомісії для призовників 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова надіслала до Міністерства 

оборони свої пропозиції щодо змін до 

Положення про

 

 

Сім років тому окупанти збили Іл-76 – в 

Україні вшановують пам'ять загиблих 

В Україні 14 червня вшановують пам'ять 

загиблих унаслідок катастрофи українського 

військового літака Іл-76, збитого терористами 

2014 року під Луганськом. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3264382-slugu-narodu-na-viborah-do-radi-pidtrimali-b-28-ukrainciv.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський - про співпрацю з МВФ: Ми 

обов'язково зробимо все, що обіцяли 

Продовження співпраці України з 

Міжнародним валютним фондом важливе для 

економічної стабільності й інвестиційного 

клімату. 

 

 

Разумков підписав закон про посилення 

габаритно-вагового контролю на дорогах 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав закон про посилення габаритно-

вагового контролю на дорогах. 

 

Обсяги виробництва Укроборонпрому 

зросли на 21% - Гусєв 

Обсяги виробництва ДК "Укроборонпром" за 

січень - квітень 2021 року зросли на 21%. 

 

 

Корейська компанія побудує завод в Україні 

Південнокорейська компанія Caris планує в 

Україні будівництво заводу, який вироблятиме 

дорожні відбійники з переробленого пластику. 
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Для населених пунктів на адмінмежі з 

окупованим Кримом побудують 96-

кілометровий газопровід 

У Херсонській області планується будівництво 

газопроводу довжиною 96 км, що дозволить 

газифікувати 9 тис. домогосподарств у 44 

населених пунктах на адмінмежі з окупованим 

Кримом. 

 

Новий Мукачівський аеропорт побудують 

за 5 кілометрів від міста 

Ділянка, де будуватимуть нове летовище на 

Закарпатті, буде знаходитись за 4,7 км від 

міста Мукачева, на території тергромади 

поблизу села Нижній Коропець, а запланована 

довжина злітної смуги - 2700 метрів.

 

Середня вартість бензинів має становити 

25,82 гривні за літр – Мінекономіки 

Середня вартість бензинів, до якої АЗС можуть 

встановлювати свою націнку, має становити 

25,82 грн за літр, дизельного пального – 22,09 

грн за літр.

 

В Україні за рік подорожчали всі алкогольні 

та тютюнові вироби 

З травня 2020 року по травень 2021 року в 

Україні подорожчали пиво, горілка, вина 

столові та сигарети вітчизняного виробництва.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В Україні відкрили справу через обмеження 

окупантами виїзду з ОРДО неповнолітніх 

В Офісі Генпрокурора відкрили кримінальне 

провадження через обмеження окупантами 

переміщення неповнолітніх з ОРДО на 

підконтрольну українському уряду територію. 

 

Дружина політв'язня Марченка розповіла 

про його здоров’я ЕКСКЛЮЗИВ  

Український політв'язень у РФ Олександр 

Марченко розповів дружині, що після того як 

йому знову стали доступні необхідні для 

підтримки здоров'я ліки, намагається 

відновити свою фізичну форму.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Верховний Суд зупинив провадження в 

одній зі справ щодо відсторонення 

Тупицького 

Касаційний адмінсуд у складі Верховного 

Суду зупинив провадження в одній зі справ 

щодо відсторонення від посади судді 

Конституційного суду Олександра Тупицького.

 

 

Затриманий на хабарі посадовець 

Укртрансбезпеки не має стосунку до 

діяльності мерії - КМДА 

Затримання на хабарі в. о. керівника 

Північного міжрегіонального управління 

Укртрансбезпеки стосувалося саме його 

посадових обов’язків як працівника зазначеної 

служби, і жодним чином не пов’язане із 
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Справи Майдану: суд дав двом 

ексберкутівцям по три роки тюрми 

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок 

у справі ексберкутівців Віктора Ейсмонта та 

Володимира Мохоня щодо подій розгону 

Майдану 30 листопада 

 

Розвідка спростовує російський фейк про 

«вбивство» п’яти окупантів українською 

ДРГ 

Російські пропагандисти напередодні зустрічі 

президентів США і РФ Джо Байдена та 

Володимира Путіна поширюють 

дезінформацію про нібито вбивство 

українською 

 

 

Із Дністра витягли тіла двох підлітків, які 

три дні тому пішли рибалити 

Тернопільські рятувальники знайшли у Дністрі 

тіло ще одного із двох підлітків, які три доби 

тому пішли на риболовлю і не повернулися 

додому.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Штам «Дельта» на 60% заразніший за 

«Альфу». І це ще не все 

З поширенням «Дельти» (індійський штам 

коронавірусу) Англія призупинила вихід з 

карантину, а Шотландія й Ірландія прискорили 

вакцинацію 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3264234-spravi-majdanu-sud-dav-dvom-eksberkutivcam-po-tri-roki-turmi.html
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Докричатися до Амстердаму: як 

підтримували збірну в Києві ФОТО 

На НСК «Олімпійський» розгорнули 

масштабний перегляд першого матчу збірної 

на Євро-2020.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Вступна кампанія: прикордонники 

розповіли про нюанси для абітурієнтів із 

ТОТ 

Прикордонники діють виключно у межах 

законодавства до осіб, які проживають на 

тимчасово окупованих територіях України та 

прямують на вступ та 

 

 

Олеськів назвала пріоритетні країни для 

в’їзного туризму у постковідний період 

 У Державному агентстві розвитку туризму 

уважно відстежують, які з країн відкриваються 

для туристів після пандемії, і визначають 

пріоритети обопільних туристичних інтересів. 

 

Де дивитися бій Ломаченко – Накатані 

Бій відбудеться в ніч на 27 червня в Лас-Вегасі. 
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У Києві оголосили конкурс на мистецький 

проєкт до 30-річчя Незалежності 

Департамент культури КМДА оголосив 

конкурс, присвячений 30-річчю Незалежності 

України, на реалізацію мистецького проєкту на 

локаціях міста Києва.

 

 

У Києві планово відключають гарячу воду – 

список адрес 

У Києві 15 червня розпочнуть випробування 

тепломереж ТЕЦ-6, СТ-2 і котелень 

«Воскресенка» та «Микільська Борщагівка». 

 

 

Лише шість одеських пляжів отримали 

цьогоріч санітарні паспорти 

Усього шість міських пляжів Одеси – кожен 

десятий із переданих міськрадою в оренду – 

отримали цьогоріч санітарні паспорти і готові 

до надання послуг жителям та гостям міста.

 

 

Безпечний онлайн-шопінг: як уберегти свої 

кошти. Інфографіка 

Зловмисники дедалі частіше використовують 

інтернет для своїх злочинних схем, а зважаючи 

на те, що ми всі живемо в умовах карантину і в 

онлайн масштабно перейшли і робота, і 

покупки, і 
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В Україні презентують арт-проєкт «Ласково 

просимо, Ілон Маск!» АФІША 

У Кмитівському музеї образотворчого 

мистецтва на Житомирщині 18 червня 

презентують арт-проєкт «Ласкаво просимо, 

Ілон Маск!», де будуть поєднані живопис, 

інсталяції та аудіоскульптура. 

 

Чим корисна шовковиця 

Багата на вітаміни ягода росте у дворах і 

просто на вулицях 

 

«Серце Чорнобиля»: вийшов новий трейлер 

гри S.T.A.L.K.E.R. 2 ВІДЕО 

Українська студія-розробник комп'ютерних 

ігор GSC Game World представила новий 

трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2 та назвала дату її 

виходу. 

 

Чемпіона Bellator Ярослава Амосова в 

аеропорту зустріли сотні фанатів 

В ніч з 11 на 12 червня боєць ММА Ярослав 

Амосов переміг бразильця Дугласа Ліму і став 

першим українським чемпіоном Bellator. 
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У Карпатах випав сніг ФОТО 

На горі Піп Іван у Карпатах випав сніг.
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