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ТОП 

 

Женевський саміт Байдена-Путіна: яким він 

поки що бачиться з України AНАЛІТИКА 

Ні зради, ні перемоги – Вашингтон і Москва 

залишилися при своїх, а Україна – невідомо з 

чим 

 

В окупованому Криму затопило Керч, 

Аксьонов плив по вулицях на човні – ЗМІ 
ФОТ О, ВІДЕО  

Місто Керч і кілька сіл в окупованому Росією 

Криму підтопило через рясні опади, "глава 

Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на 
човні. У Криму запровадили режим 

надзвичайної ситуації.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266571-zenevskij-samit-bajdenaputina-akim-vin-poki-so-bacitsa-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266571-zenevskij-samit-bajdenaputina-akim-vin-poki-so-bacitsa-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3266461-v-okupovanomu-krimu-zatopilo-kerc-aksonov-pliv-po-vulicah-na-covni-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3266461-v-okupovanomu-krimu-zatopilo-kerc-aksonov-pliv-po-vulicah-na-covni-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3266461-v-okupovanomu-krimu-zatopilo-kerc-aksonov-pliv-po-vulicah-na-covni-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3266461-v-okupovanomu-krimu-zatopilo-kerc-aksonov-pliv-po-vulicah-na-covni-zmi.html


 

У гирлі Дунаю з’явилися два острови - на 

кордоні України та Румунії 

У гирлі Дунаю, поряд із містом Кілія, 
сформувались два нових острови. Утворення 

ділянок суші в руслі ріки стануть предметом 

розгляду Змішаної

 

 

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 

7,5% 

Національний банк України ухвалив рішення 

зберегти облікову ставку на рівні 7,5%.

 

 

Для в’їзду в Україну іноземцям відтепер 

потрібне страхування від COVID 

З 17 червня для іноземців, які в’їжджають на 

територію України є обов’язковим наявність 
документа про медичне страхування, що 

покриває витрати на лікування COVID-19.

 

 

Збірна України з футболу перемогла 

Північну Македонію 

Збірна України з футболу здобула першу 

перемогу на XVI чемпіонаті Європи.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266260-u-girli-dunau-zavilisa-dva-ostrovi-na-kordoni-ukraini-ta-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266260-u-girli-dunau-zavilisa-dva-ostrovi-na-kordoni-ukraini-ta-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266353-nacbank-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-75.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266353-nacbank-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-75.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266601-dla-vizdu-v-ukrainu-inozemcam-vidteper-potribne-strahuvanna-vid-covid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266601-dla-vizdu-v-ukrainu-inozemcam-vidteper-potribne-strahuvanna-vid-covid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3266536-zbirna-ukraini-peremogla-pivnicnu-makedoniu-u-matci-futbolnogo-evro2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3266536-zbirna-ukraini-peremogla-pivnicnu-makedoniu-u-matci-futbolnogo-evro2020.html


 

Біля узбережжя Одеси «зацвіло» море 

ФОТО 

Біля узбережжя Одеси морська вода 
забарвилася в оливковий колір, що могло 

спричинити активне розмноження бактерій 

після зливи і "залпові" скиди неочищених вод, 

як це сталося в червні 2019 року.

 

Книжковий Арсенал цьогоріч пройде у 

гібридному форматі, анонсовані майже 300 

подій 

У Х Міжнародному фестивалі Книжковий 
Арсенал, який пройде з 23 по 27 червня в 

Мистецькому арсеналі у Києві, візьмуть участь 

145 видавництв, 21 ілюстратор та відбудуться 

294 події. Фестиваль пройде у гібридному 

форматі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Інтереси України не стали розмінною 

монетою на саміті Байдена-Путіна — 

депутат 

Національні інтереси України не стали 
розмінною монетою під час зустрічі 

президентів США Джозефа Байдена та РФ 

Володимира Путіна.

 

МЗС ФРН «здивував» бойкот послом 

Мельником виставки в Німецько-

російському музеї 

У МЗС Німеччини заявили, що хочуть 

уникнути політизації теми нападу Третього 

рейху на Радянський Союз, 80-та річниця якого 

відзначається найближчими днями, і «не 
розуміють» вимог України привернути більшу 

увагу до українських жертв.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266625-u-pobereza-odessy-zacvelo-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266625-u-pobereza-odessy-zacvelo-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3266157-knizkovij-arsenal-cogoric-projde-u-gibridnomu-formati-anonsovani-majze-300-podij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3266157-knizkovij-arsenal-cogoric-projde-u-gibridnomu-formati-anonsovani-majze-300-podij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3266157-knizkovij-arsenal-cogoric-projde-u-gibridnomu-formati-anonsovani-majze-300-podij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3266157-knizkovij-arsenal-cogoric-projde-u-gibridnomu-formati-anonsovani-majze-300-podij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266430-interesi-ukraini-ne-stali-rozminnou-monetou-na-samiti-bajdenaputina-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266430-interesi-ukraini-ne-stali-rozminnou-monetou-na-samiti-bajdenaputina-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266430-interesi-ukraini-ne-stali-rozminnou-monetou-na-samiti-bajdenaputina-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266430-interesi-ukraini-ne-stali-rozminnou-monetou-na-samiti-bajdenaputina-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266176-mzs-frn-zdivuvav-bojkot-poslom-melnikom-vistavki-v-nimeckorosijskomu-muzei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266176-mzs-frn-zdivuvav-bojkot-poslom-melnikom-vistavki-v-nimeckorosijskomu-muzei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266176-mzs-frn-zdivuvav-bojkot-poslom-melnikom-vistavki-v-nimeckorosijskomu-muzei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266176-mzs-frn-zdivuvav-bojkot-poslom-melnikom-vistavki-v-nimeckorosijskomu-muzei.html


 

На Банковій прокоментували зустріч 

Байдена і Путіна 

Саміт президентів Сполучених Штатів 
Америки Джо Байдена та Російської Федерації 

Володимира Путіна частково зафіксував стан 

речей у міжнародній

 

 

Кулеба їде з візитом до Туреччини 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба 18-20 червня здійснить робочий візит 
до Турецької Республіки, де візьме участь в 

Анталійському дипломатичному форумі. 

 

Усі пункти пропуску з Польщею відкриють 

23 червня 

З 23 червня запрацюють усі пункти пропуску 

на кордоні з Польщею, будуть відкриті 
Устилуг, Смільниця та Угринів, які на час 

карантину були закриті.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Як Україна житиме на карантині - що 

дозволили і заборонили до 31 серпня 

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про 

подовження карантину до 31 серпня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266277-na-bankovij-prokomentuvali-zustric-bajdena-i-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266277-na-bankovij-prokomentuvali-zustric-bajdena-i-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266575-kuleba-ide-z-vizitom-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266575-kuleba-ide-z-vizitom-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266569-usi-punkti-propusku-z-polseu-vidkriut-23-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266569-usi-punkti-propusku-z-polseu-vidkriut-23-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266200-ak-ukraina-zitime-na-karantini-so-dozvolili-i-zaboronili-do-31-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266200-ak-ukraina-zitime-na-karantini-so-dozvolili-i-zaboronili-do-31-serpna.html


 

Скасували самоізоляцію й обсервацію для 

українців, які прибувають з ОРДЛО та 

Криму 

Для громадян України, які прибувають на 

підконтрольну уряду територію з тимчасово 

окупованих територій України з 17 червня 

2021 року скасували

 

 

Естонія пожертвує 900 тисяч доз 

AstraZeneca іншим країнам, зокрема 

Україні 

Уряд Естонії вирішив пожертвувати 900 000 

невикористаних доз вакцини AstraZeneca 

іншим країнам, як через COVAX, так і 

безпосередньо країнам Східного партнерства.

 

 

Цього тижня працюватиме понад 60 центрів 

COVID-вакцинації 

Цього тижня планується робота понад 60 

центрів масової вакцинації проти 

коронавірусу.

 

 

Сімейним лікарям дозволили видавати 

довідки про COVID-вакцинацію 

Кабінет Міністрів унормував видачу свідоцтв 

про вакцинацію від коронавірусу, дозволивши 

підписувати такий документ лікарям первинної 

ланки медичної допомоги.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266267-skasuvali-samoizolaciu-j-observaciu-dla-ukrainciv-aki-pribuvaut-z-ordlo-ta-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266267-skasuvali-samoizolaciu-j-observaciu-dla-ukrainciv-aki-pribuvaut-z-ordlo-ta-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266267-skasuvali-samoizolaciu-j-observaciu-dla-ukrainciv-aki-pribuvaut-z-ordlo-ta-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266267-skasuvali-samoizolaciu-j-observaciu-dla-ukrainciv-aki-pribuvaut-z-ordlo-ta-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266436-estonia-pozertvue-900-tisac-doz-astrazeneca-insim-krainam-zokrema-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266436-estonia-pozertvue-900-tisac-doz-astrazeneca-insim-krainam-zokrema-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266436-estonia-pozertvue-900-tisac-doz-astrazeneca-insim-krainam-zokrema-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266436-estonia-pozertvue-900-tisac-doz-astrazeneca-insim-krainam-zokrema-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266479-cogo-tizna-pracuvatime-ponad-60-centriv-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3266479-cogo-tizna-pracuvatime-ponad-60-centriv-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266186-simejnim-likaram-dozvolili-vidavati-dovidki-pro-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266186-simejnim-likaram-dozvolili-vidavati-dovidki-pro-covidvakcinaciu.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо 

боротьби з тероризмом 

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо 
результатів проведення огляду 

загальнодержавної системи боротьби з 

тероризмом. 

 

Потураєв перепросив за свої слова про 

«розстріл» ОПЗЖ 

Голова Комітету Верховної Ради з питань 

гуманітарної та інформаційної політики 
Микита Потураєв попросив вибачення за свій 

вислів на адресу фракції "Опозиційна 

платформа - За життя".

 

 

Вірастюк увійшов до фракції «Слуга 

народу» 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Руслан Стефанчук оголосив про входження 
народного депутата Василя Вірастюка до 

фракції партії "Слуга народу" в парламенті. 

 

Під законопроєкт про національний спротив 

треба змінити понад 10 законів – 

Веніславський 

Ухвалення в першому читанні законопроєкту 

«Про основи національного спротиву» 
потребуватиме внесення змін до близько 12 

законів та інших нормативних актів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266619-zelenskij-vviv-u-diu-risenna-rnbo-sodo-borotbi-z-terorizmom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266619-zelenskij-vviv-u-diu-risenna-rnbo-sodo-borotbi-z-terorizmom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266211-poturaev-pereprosiv-za-svoi-slova-pro-rozstril-opzz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266211-poturaev-pereprosiv-za-svoi-slova-pro-rozstril-opzz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266192-virastuk-uvijsov-do-frakcii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266192-virastuk-uvijsov-do-frakcii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266318-pid-zakonoproekt-pro-nacionalnij-sprotiv-treba-zminiti-ponad-10-zakoniv-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266318-pid-zakonoproekt-pro-nacionalnij-sprotiv-treba-zminiti-ponad-10-zakoniv-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266318-pid-zakonoproekt-pro-nacionalnij-sprotiv-treba-zminiti-ponad-10-zakoniv-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266318-pid-zakonoproekt-pro-nacionalnij-sprotiv-treba-zminiti-ponad-10-zakoniv-venislavskij.html


 

На РНБО завтра розглянуть п’ять питань, 

зокрема - персональні санкції 

Під час зсідання РНБО, яке відбудеться 18 
червня, планується роглянути п'ять питань 

порядку денного.

 

 

Мовні квоти: Нацрада назвала телеканали, 

де найбільше і найменше української 

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 
у другому кварталі 2021 року провела 

моніторинг 27 загальнонаціональних 

телеканалів щодо дотримання мовних квот і 
виявила, що обсяг української мови в їхньому 

ефірі відповідає вимогам закону.

 

Фаєри й поліція: під МВС - акція пам'яті 

Катерини Гандзюк 

Під стінами будівлі Міністерства внутрішніх 

справ у Києві за адресою вулиці Академіка 
Богомольця, 10 проходить акція «День 

народження Каті Гандзюк». 17 червня Гандзюк 

мала б святкувати своє 36-річчя.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Азербайджан може стати новим 

потенційним джерелом постачання газу в 

Україну 

Азербайджан може стати одним з нових 

джерел постачання газу в нашу державу.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266500-na-rnbo-zavtra-rozglanut-pat-pitan-zokrema-personalni-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266500-na-rnbo-zavtra-rozglanut-pat-pitan-zokrema-personalni-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266439-movni-kvoti-nacrada-nazvala-telekanali-de-najbilse-i-najmense-ukrainskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266439-movni-kvoti-nacrada-nazvala-telekanali-de-najbilse-i-najmense-ukrainskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266626-pid-budivleu-mvs-akcia-pamati-katerini-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266626-pid-budivleu-mvs-akcia-pamati-katerini-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266525-azerbajdzan-moze-stati-novim-potencijnim-dzerelom-postacanna-gazu-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266525-azerbajdzan-moze-stati-novim-potencijnim-dzerelom-postacanna-gazu-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266525-azerbajdzan-moze-stati-novim-potencijnim-dzerelom-postacanna-gazu-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266525-azerbajdzan-moze-stati-novim-potencijnim-dzerelom-postacanna-gazu-v-ukrainu.html


 

У Нафтогазі спростували зростання ціни: 

побутові клієнти отримують газ по 7,96 

гривні 

Усі клієнти ТОВ «Газопостачальна компанія 

«Нафтогаз України» за замовчуванням 

обслуговуються за річним тарифним планом 

«Фіксований», тобто 7,96 грн за кубометр із 

ПДВ, без вартості розподілу. 

 

Одночасний перехід прав на землю та 

розташоване на ній нерухоме майно - 

законопроєкт 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт 5248 "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо 

одночасного переходу прав на земельну 

ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт 

нерухомого майна, який на ній розташовано)". 

 

ЄБРР надає кредит Укргазбанку для 

сприяння розвитку українського бізнесу 

Європейський банк реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) та Європейський Союз надають АБ 

"Укргазбанк" кошти для підтримки мікро-, 

малих та середніх підприємств (ММСП) в 

Україні на суму до еквівалента 25 млн євро у 

гривні. 

 

АРМА цьогоріч розшукало майна та 

активів на 6,8 мільярда 

Національне агентство з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів (АРМА), у 

січні-травні розшукало понад 5,6 тис. одиниць 

майна та активи на 6,8 млрд грн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266449-u-naftogazi-sprostuvali-zrostanna-cini-pobutovi-klienti-otrimuut-gaz-po-796-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266449-u-naftogazi-sprostuvali-zrostanna-cini-pobutovi-klienti-otrimuut-gaz-po-796-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266449-u-naftogazi-sprostuvali-zrostanna-cini-pobutovi-klienti-otrimuut-gaz-po-796-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266449-u-naftogazi-sprostuvali-zrostanna-cini-pobutovi-klienti-otrimuut-gaz-po-796-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266456-odnocasnij-perehid-prav-na-zemlu-ta-roztasovane-na-nij-neruhome-majno-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266456-odnocasnij-perehid-prav-na-zemlu-ta-roztasovane-na-nij-neruhome-majno-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266456-odnocasnij-perehid-prav-na-zemlu-ta-roztasovane-na-nij-neruhome-majno-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266456-odnocasnij-perehid-prav-na-zemlu-ta-roztasovane-na-nij-neruhome-majno-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266421-ebrr-nadae-kredit-ukrgazbanku-dla-sprianna-rozvitku-ukrainskogo-biznesu.html
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Нацбанк прогнозує сповільнення інфляції 

восени 

Національний банк очікує, що інфляція восени 

дещо сповільниться. 

 

Портова галузь щорічно потребує 5 

мільярдів на модернізацію – 

Мінінфраструктури 

Річна потреба ДП "Адміністрація морських 
портів України" (АМПУ) у капітальних 

вкладеннях становить не менше 5 млрд грн.  

 

Європейська комісія провела дистанційний 

аудит українських ягід 

Генеральний директорат з питань безпечності 

харчових продуктів та охорони здоров’я 

Європейської комісії завершив дистанційний 

аудит системи

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Справа про вбивство Гандзюк: Венедіктова 

анонсувала стадію допитів 

У справі вбивства Катерини Гандзюк, якій 17 

червня мало б виповнитися 36 років, 

завершено дослідження письмових доказів у 

суді. 
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Вбивство Гонгадзе: у Верховному Суді 

завершили розгляд касації Пукача 

Касаційний кримінальний суд у складі 
Верховного Суду завершив розгляд скарги 

захисту ексначальника Департаменту 

зовнішнього спостереження МВС  

 

 

Справа про $5 мільйонів хабаря: суд 

призначив умовне покарання екскерівниці 

ДФС 

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду 
між прокурором та екскерівницею 

департаменту Державної фіскальної служби та 

визнав її винуватою у справі про надання 5 млн 

дол. хабаря керівникам НАБУ і САП. 

 

 

Розтрата 136 мільйонів: колишню 

топменеджерку ПриватБанку арештували 

заочно 

Вищий антикорупційний суд заочно обрав 

запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою ексочільниці підрозділу ПриватБанку у 

справі про розтрату 136 млн грн, що є 

підставою для оголошення її Інтерполом у 

розшук. 

 

Майно «Національної кінематеки» 

повернуть у власність держави – рішення 

суду 

Північний апеляційний господарський суд 

розглянув апеляцію та залишив у силі рішення 

Господарського суду міста Києва від 15 лютого 

2021 року, яким
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Концепція «розумні села» – це в першу 

чергу про мешканців, які беруть 

відповідальність за майбутнє свого села - 

Франц Боговіч, член Європейського 

парламенту ІНТЕРВ'Ю 

Франц Боговіч – член Європейського 
парламенту (ЄП), співголова Міжгрупи ЄП з 
питань сільських, гірських, віддалених 
територій і розумних сіл, колишній мер 
муніципалітету Кршко в Словенії. 

 

Чим важливий не вирішальний, урізаний 

саміт Байдена та Путіна? 

Господар Кремля не любить вести перемовини, 

коли йому дають відсіч 

 

Людинократія, розгадка геніальності та як 

відвернути кліматичну катастрофу 

Напередодні Книжкового Арсеналу – 
дайджести кращих книг від українських 

видавців 

 

Перемога є, проблеми не зникли 

В Бухаресті збірна України здобула першу 

перемогу на Євро-2020, обігравши Північну 

Македонію (2:1). 
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Фруктові еко-чипси для школярів 

Прикарпаття 

Завдяки співпраці місцевої громади, влади та 
бізнесу налагоджено виробництво корисних 

чипсів для шкіл регіону

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Як соцмережі радіють першій перемозі 

збірної України на Євро-2020 ОГЛЯД 

Соцмережі радіють першій перемозі 

української збірної з футболу на Євро-2020 

 

 

Digital Inclusion готує до майбутнього людей 

з порушеннями мовлення - експерти 

Перший україномовний мобільний додаток 

Digital Inclusion для людей з розладами 
аутистичного спектра та порушеннями 

мовлення сприятиме розвитку їх цифрових 

навичок та створює для всіх нові можливості у 

цифровій економіці.

  

 

Прощання з Чапкісом відбудеться завтра в 

Національній філармонії 

Церемонія прощання з легендарним 

українським танцівником та хореографом 
Григорієм Чапкісом відбудеться 18 червня в 

Національній філармонії.
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Уряд скасував заборону на в'їзд до України 

з Індії 

Кабінет Міністрів України скасував обмеження 
на в'їзд на територію України для осіб, які 

прибувають із Індії, яка діяла з 2 травня. 

 

 

Альпіністка Мохнацька зізналася, що 

підробила фото з вершини Евересту 

Івано-Франківська альпіністка Христя 

Мохнацька визнала, що не піднялась на 

Еверест. 

  

 

Ідеальна полуниця в домашніх умовах: 

поради від фермера 

Ягоди люблять сівозміну, суху травичку в 

міжряддях і помірне зрошення 

 

Репер Моргенштерн позивається до СБУ - 

хоче отримати дозвіл на в'їзд в Україну 

Російський музикант Алішер Валєєв 

(Моргенштерн) позивається до Служби 

безпеки України з приводу внесення його до 
списку осіб, які створюють загрозу 

національній безпеці України.
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Україна через зміни клімату переходить у 

зону надвисоких температур і погодних 

катаклізмів - вчені 

Україна через кліматичні зміни переходить у 

зону надвисоких температур і погодних 

катаклізмів. 

 

 

У курортних Кирилівці та Приморську 

злива затопила бази відпочинку 

У Запорізькій області через сильні зливи 

піднявся рівень води: в Кирилівці та 

Приморську затопило бази відпочинку, у 
Бердянську - пляж, а у Гуляйполі та Оріхові - 

приватні будинки. 

 

В Україні до 2100 року може зникнути 97% 

природного ареалу білки ДОСЛІД ЖЕННЯ  

Згідно з результатами дослідження 

українських вчених, за 80 років в Україні може 

зникнути 97% природного ареалу білки. 

Причина - зміна клімату.

 

 

На Закарпатті жінка розпродає свій 

квітник, щоб зібрати кошти онкохворим 

дітям ФОТ О 

Мукачівка Наталя Васько розпродає іриси та 

інші квіти зі свого квітника, щоб зібрати кошти 

для онкогематологічного відділення дитячої 
обласної лікарні, а також безкоштовно віддає 

рослини на озеленення прибудинкових 

територій та шкіл.
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Топ-5 цілющих рослин України ІНФОГРАФІКА  

Літо і осінь - час збору та заготівлі більшості 

лікарських рослин
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