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ТОП 

 

РНБО запровадила санкції проти Фірташа 

та Фукса 

Рада національної безпеки і оборони прийняла 

рішення запровадити санкції проти Дмитра 

Фірташа та Павла Фукса. 

 

Зеленський заявив про запуск лікарень за 

найкращими світовими стандартами 

Президент Володимир Зеленський анонсував 
проєкт із запуску лікарень нового формату 

відповідно до кращих світових стандартів. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3267176-rnbo-zaprovadila-sankcii-proti-firtasa-ta-fuksa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3267176-rnbo-zaprovadila-sankcii-proti-firtasa-ta-fuksa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266900-zelenskij-zaaviv-pro-zapusk-likaren-za-krasimi-svitovimi-standartami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266900-zelenskij-zaaviv-pro-zapusk-likaren-za-krasimi-svitovimi-standartami.html


 

Опублікований указ Зеленського про 

мінімальну зарплату лікарів у 20 тисяч 

Опубліковано указ Президента України 
Володимира Зеленського про встановлення 

орієнтиру мінімального рівня оплати праці не 

менш ніж 13,5 тис. грн для середнього 

медичного персоналу і не менш ніж 20 тис. грн 

для лікарського складу.

 

 

Бізнесу не потрібні дозволи на 

використання айдентики до 30-річчя 

Незалежності - МКІП 

Бізнес може використовувати айдентику до 30-

ї річниці Незалежності України з комерційною 

та некомерційною метою.

 

 

Нові умови карантину в Україні. 

Інфографіка 

ряд продовжив карантин в Україні до 31 

серпня 2021 року, при цьому на всій території 
країни встановлюється «зелений» рівень 

епідемічної небезпеки. 

 

 

Букмекери дали прогноз на матч Євро-2020 

Україна - Австрія 

21 червня національна збірна України з 
футболу зіграє свій заключний матч групового 

етапу фінального турніру Євро-2020 проти 

команди Австрії. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267165-opublikovanij-ukaz-zelenskogo-pro-minimalnu-zarplatu-likariv-u-20-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267165-opublikovanij-ukaz-zelenskogo-pro-minimalnu-zarplatu-likariv-u-20-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267115-biznesu-ne-potribni-dozvoli-na-vikoristanna-ajdentiki-do-30ricca-nezaleznosti-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267115-biznesu-ne-potribni-dozvoli-na-vikoristanna-ajdentiki-do-30ricca-nezaleznosti-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267115-biznesu-ne-potribni-dozvoli-na-vikoristanna-ajdentiki-do-30ricca-nezaleznosti-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267115-biznesu-ne-potribni-dozvoli-na-vikoristanna-ajdentiki-do-30ricca-nezaleznosti-mkip.html
https://www.kmu.gov.ua/news/moz-v-ukrayini-vstanovili-novi-karantinni-normi
https://www.kmu.gov.ua/news/moz-v-ukrayini-vstanovili-novi-karantinni-normi
https://www.kmu.gov.ua/news/moz-v-ukrayini-vstanovili-novi-karantinni-normi
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3266941-bukmekeri-dali-prognoz-na-matc-evro2020-ukraina-avstria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3266941-bukmekeri-dali-prognoz-na-matc-evro2020-ukraina-avstria.html


 

У Києві попрощалися з Чапкісом ФОТО 

Президент Володимир Зеленський відвідав 

церемонію прощання з легендарним 
українським танцівником та хореографом 

Григорієм Чапкісом.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США і Німеччина вкотре висловили 

підтримку територіальній цілісності 

України 

Заступниця державного секретаря США Венді 

Шерман та держсекретар в МЗС Німеччини 

Мігель Бергер в ході зустрічі у Вашингтоні 
підтвердили підтримку суверенітету та 

територіальної цілісності України на тлі 

російської агресії.

 

 

Зараз саме час змусити Росію відступити з 

України — Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

заявив, що зараз саме час змусити Росію 

відступити з України. 

 

 

Париж заявляє про відсутність наразі умов 

для вступу України в НАТО 

Офіційний Париж заявляє про відсутність на 

цей момент умов для вступу України в НАТО. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266934-u-kievi-poprosalisa-z-capkisom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266934-u-kievi-poprosalisa-z-capkisom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266799-ssa-i-nimeccina-vkotre-vislovili-pidtrimku-teritorialnij-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266799-ssa-i-nimeccina-vkotre-vislovili-pidtrimku-teritorialnij-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266799-ssa-i-nimeccina-vkotre-vislovili-pidtrimku-teritorialnij-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266799-ssa-i-nimeccina-vkotre-vislovili-pidtrimku-teritorialnij-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266841-zaraz-same-cas-zmusiti-rosiu-vidstupiti-z-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266841-zaraz-same-cas-zmusiti-rosiu-vidstupiti-z-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266847-pariz-zaavlae-pro-vidsutnist-umov-dla-vstupu-ukraini-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266847-pariz-zaavlae-pro-vidsutnist-umov-dla-vstupu-ukraini-v-nato.html


 

Викрадення Чауса: у Молдові спростовують 

справжніть документа з іменами 

держохоронців 

Служба інформації і безпеки Молдови (СІБ) 

спростувала справжність опублікованого в ЗМІ 

документа з іменами 29 співробітників Служби 

держохорони, які нібито можуть бути причетні 
до викрадення в Кишиневі українського 

екссудді Миколи Чауса.

 

 

Німеччина дозволила вакцинованим 

українським туристам в'їзд з 25 червня 

ФРН дозволила повністю вакцинованим 
особам з України в'їзд з туристичною метою та 

задля відвідання близьких починаючи з 25 

червня.

 

 

У Канаді пропонують визнати вересень 

місяцем української спадщини 

До парламенту Канади внесено законопроєкт, 

яким пропонується щорічно у вересні на 
національному рівні відзначати місяць 

української спадщини.

 

 

Чехія виділила кошти на засоби захисту для 

лікарів сходу України 

Міністерство закордонних справ Чехії 
виділило кошти на закупівлю засобів захисту 

та іншого необхідного обладнання для 

лікарень у Донецькій і Луганській областях.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266956-vikradenna-causa-u-moldovi-sprostovuut-spravznit-dokumenta-z-imenami-derzohoronciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266956-vikradenna-causa-u-moldovi-sprostovuut-spravznit-dokumenta-z-imenami-derzohoronciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266956-vikradenna-causa-u-moldovi-sprostovuut-spravznit-dokumenta-z-imenami-derzohoronciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3266956-vikradenna-causa-u-moldovi-sprostovuut-spravznit-dokumenta-z-imenami-derzohoronciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3266907-nimeccina-dozvolila-vakcinovanim-ukrainskim-turistam-vizd-z-25-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3266907-nimeccina-dozvolila-vakcinovanim-ukrainskim-turistam-vizd-z-25-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3267104-u-kanadi-proponuut-viznati-veresen-misacem-ukrainskoi-spadsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3267104-u-kanadi-proponuut-viznati-veresen-misacem-ukrainskoi-spadsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267084-cehia-vidilila-kosti-na-zasobi-zahistu-dla-likariv-shodu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267084-cehia-vidilila-kosti-na-zasobi-zahistu-dla-likariv-shodu-ukraini.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні зафіксували 967 нових випадків 

коронавірусу  ІНФОГРАФІКА  

В Україні минулої доби виявлено 967 випадків 
зараження коронавірусом і зареєстровано 50 

летальних випадків.

 

 

Загроза нового COVID-спалаху в Україні 

потенційно існує – Ляшко 

Потенційно існує загроза нового спалаху 

коронавірусної хвороби в Україні.

 

 

В Україні від коронавірусу померли 877 

медиків 

Від початку пандемії в Україні від 

коронавірусної хвороби померло 877 медичних 

працівників.

 

В Україні готуються до вакцинації підлітків 

– МОЗ 

Наразі в Україні пріоретизованим для 
вакцнації є доросле населення, однак 

Міністерство охорони здоров'я потенційно 

готується до вакцинації підлітків. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266743-v-ukraini-zafiksuvali-967-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266743-v-ukraini-zafiksuvali-967-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267118-zagroza-novogo-covidspalahu-v-ukraini-potencijno-isnue-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267118-zagroza-novogo-covidspalahu-v-ukraini-potencijno-isnue-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267112-v-ukraini-vid-koronavirusu-pomerli-877-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267112-v-ukraini-vid-koronavirusu-pomerli-877-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267137-v-ukraini-gotuutsa-do-vakcinacii-pidlitkiv-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267137-v-ukraini-gotuutsa-do-vakcinacii-pidlitkiv-moz.html


 

На COVID-вакцинацію в Україні витратили 

вже майже вісім мільярдів 

Міністерство охорони здоров’я вже витратило 
на вакцинацію 7,9 млрд грн, ще 2,6 млрд грн 

залишаються невикористаними.

 

УКРАЇНА 

 

Радбез продовжив персональні санкції, 

запроваджені у 2018 році 

Рада національної безпеки та оборони 
ухвалила рішення про продовження 

персональних спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій) до 
громадян та компаній, які були запроваджені у 

2018 році. 

 

В Україні затвердили Стратегію розвитку 

оборонно-промислового комплексу 

Рада національної безпеки та оборони на 

засіданні розглянула та затвердила Стратегії 
розвитку оборонно-промислового комплексу 

України. 

 

Без транзиту газу через Україну 

підвищиться ризик повномасштабної агресії 

РФ - Вітренко 

У разі введення в експлуатацію «Північного 

потоку-2», який спричинить зупинку або 
скорочення транзиту газу через Україну, 

підвищується ризик повномасштабної 

військової агресії з боку Росії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266919-na-covidvakcinaciu-v-ukraini-vitratili-vze-majze-visim-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3266919-na-covidvakcinaciu-v-ukraini-vitratili-vze-majze-visim-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3267182-radbez-prodovziv-personalni-sankcii-zaprovadzeni-u-2018-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3267182-radbez-prodovziv-personalni-sankcii-zaprovadzeni-u-2018-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3267179-v-ukraini-zatverdili-strategiu-rozvitku-oboronnopromislovogo-kompleksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3267179-v-ukraini-zatverdili-strategiu-rozvitku-oboronnopromislovogo-kompleksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3267049-bez-tranzitu-gazu-cerez-ukrainu-pidvisitsa-rizik-povnomasstabnoi-agresii-rf-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3267049-bez-tranzitu-gazu-cerez-ukrainu-pidvisitsa-rizik-povnomasstabnoi-agresii-rf-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3267049-bez-tranzitu-gazu-cerez-ukrainu-pidvisitsa-rizik-povnomasstabnoi-agresii-rf-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3267049-bez-tranzitu-gazu-cerez-ukrainu-pidvisitsa-rizik-povnomasstabnoi-agresii-rf-vitrenko.html


 

Шмигаль пояснив судову тяганину навколо 

призначення Вітренка 

Кабінет Міністрів діяв в межах, визначених 
законами України, під час процедури 

призначення Юрія Вітренка головою правління 

НАК "Нафтогаз України".

 

 

Окружний адмінсуд Києва зупинив дію 

припису НАЗК на ім’я Шмигаля 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

зупинив дію припису Національного агентства 
з питань запобігання корупції на ім’я Прем’єр-

міністра Дениса Шмигаля. 

ЕКОНОМІКА 

 

Укрексімбанк продає будівлю в центрі 

Києва за понад 282 мільйони гривень 

Державний Укрексімбанк виставив на 

відкритий продаж через систему OpenMarket 

будівлю в центрі Києва за понад 282 млн грн. 

 

У Мінекономіки анонсували другий етап 

оцінювання для «промислового безвізу» у 

вересні 

У вересні цього року розпочнеться оцінювання 

з метрології, що передує укладенню Угоди 

АСАА, або так званого "промислового 

безвізу". 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3267052-smigal-poasniv-sudovu-taganinu-navkolo-priznacenna-vitrenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3267052-smigal-poasniv-sudovu-taganinu-navkolo-priznacenna-vitrenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266978-okruznij-administrativnij-sud-mista-kieva-zupiniv-diu-pripisu-nazk-na-ima-smigala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3266978-okruznij-administrativnij-sud-mista-kieva-zupiniv-diu-pripisu-nazk-na-ima-smigala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266894-ukreksimbank-prodae-budivlu-v-centri-kieva-za-ponad-282-miljoni-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266894-ukreksimbank-prodae-budivlu-v-centri-kieva-za-ponad-282-miljoni-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3267102-u-minekonomiki-anonsuvali-drugij-etap-ocinuvanna-dla-promislovogo-bezvizu-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3267102-u-minekonomiki-anonsuvali-drugij-etap-ocinuvanna-dla-promislovogo-bezvizu-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3267102-u-minekonomiki-anonsuvali-drugij-etap-ocinuvanna-dla-promislovogo-bezvizu-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3267102-u-minekonomiki-anonsuvali-drugij-etap-ocinuvanna-dla-promislovogo-bezvizu-u-veresni.html


 

Міненерго презентує новий механізм 

тарифоутворення для споживачів 

електроенергії 

Міністерство енергетики наступного тижня 

презентує новий механізм тарифоутворення 

для пільгових категорій споживачів 

електроенергії. 

 

ПриватБанк перерахував до бюджету 19,4 

мільярда дивідендів 

ПриватБанк 18 червня у повному обсязі 

перерахував до держбюджету 19,4 млрд грн 
дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру 

банку – державі. 

 

Мінфін про облігації Укравтодору: 

Глобальний фінансовий ринок демонструє 

довіру до України 

Випуск Державним агентством автомобільних 

доріг України (Укравтодором) облігацій під 
державні гарантії є важливою подією, 

насамперед через рекордно низьку вартість 

розміщення, під яку були залучені 700 млн 

доларів. 

 

Міненерго планує розпочати аукціони з 

розподілу квот підтримки для ВДЕ 

Міністерство енергетики планує розпочати 

проведення аукціонів з розподілу квот 

підтримки для виробників електроенергії з 

відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266915-minenergo-prezentue-novij-mehanizm-tarifoutvorenna-dla-spozivaciv-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266915-minenergo-prezentue-novij-mehanizm-tarifoutvorenna-dla-spozivaciv-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266915-minenergo-prezentue-novij-mehanizm-tarifoutvorenna-dla-spozivaciv-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3266915-minenergo-prezentue-novij-mehanizm-tarifoutvorenna-dla-spozivaciv-elektroenergii.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ПАРЄ планує ухвалити резолюцію на захист 

прав кримських татар в умовах окупації 

Під час літньої сесії Парламентської асамблеї 
Ради Європи наступного тижня планується 

провести дебати та ухвалити всеосяжну 

резолюцію на захист прав кримських татар в 

умовах російської окупації Криму.

 

Двоє політв'язнів Кремля потребують 

термінового медичного лікування – 

Денісова 

Уповноважена Верховної Ради Людмила 
Денісова вимагає забезпечити доступ 

до фахового медичного обстеження та 

лікування для політв’язнів Кремля Сервета 

Газієва та Джеміля Гафарова.

 

 

Кремль може збільшити кількість 

політв'язнів для тиску — правозахисниця 

Кремль маніпулює темою політв'язнів, яких 

незаконно переслідують в окупованому Криму, 
щоб розширити політичну маневреність під час 

переговорів.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Поліція просить чотири країни перевірити 

версію про білоруський слід у справі 

Шеремета 

У рамках розслідування кримінального 

провадження щодо замовників вбивства 

журналіста Павла Шеремета українська поліція 

спрямувала міжнародні доручення до 4 країн - 

Білорусі, Литви, США та РФ.  
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Справа Микитася: поліція досліджує 

«розписку», яку написав викрадений 

чеченцями чоловік 

У кримінальному провадженні, яке розслідує 

поліція, і у рамках якого колишньому 

народному депутату Максиму Микитасю 

інкримінують замовлення 

 

У справі про зникнення 100 мільйонів на 

меморіал Небесної сотні немає підозрюваних 

– поліція 

У кримінальному провадженні щодо 
розкрадання більше 100 мільйонів гривень, 

передбачених на будівництво меморіалу 

Героям Небесної сотні, жодній особі не 

повідомлено про підозру.

 

 

На державні сайти за тиждень здійснили 

понад 50 тисяч кібератак – Держспецзв'язку 
ІНФОГРАФІКА  

Фахівці Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України з 9 по 15 

червня заблокували понад 50 тис. атак на 

державні інформаційні ресурси. 

 

Члени «Муніципальної варти» організували 

незаконний стрілецький полігон - СБУ 

Служба безпеки України підозрює членів 

Громадського формування з охорони 

громадського порядку «Муніципальна варта» в 
організації незаконного стрілецького полігону 

в Києві.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Український фінтех-ринок може стати 

одним із центрів європейського фінансового 

технологічного простору - Валентина 

Унинець-Ходаківська, в.о. ректора 

Університету Державної фіскальної служби 

України  ІНТЕРВ'Ю 

В Україні триває реформування державних 
органів, один із напрямків якого – їх кадрове 
оновлення.  

 

Роспроп у полоні «ефекту Стрейзанд» і 

зв'язка Газпром-УЄФА 

Підбиваємо неспортивні підсумки першого 

тижня Євро-2020

 

 

Коронавірусна хвороба пішла на спад, але я 

не виключаю ще одного сплеску - 

Валентина Гінзбург, керівник столичного 

Департаменту охорони здоров’я ІНТЕРВ'Ю 

Кожен наступний “вакцинальний” тиждень у 
столиці виглядає краще за попередній. 
Менші черги у Міжнародному виставковому 
центрі, де 

 

 

Штам «Дельта» наступає з Росії. Чи реально 

його стримати? 

Нова хвиля захворюваності може піднятися в 

Україні раніше осені. Кажуть, мінімізувати 

небезпеку можна, якщо контролювати в’їзд
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Фронтмена «Землян» внесли у список осіб, 

які несуть загрозу нацбезпеці України 

Міністерство культури і інформаційної 
політики оновило список осіб, які створюють 

загрозу національній безпеці України, і внесло 

туди російського музиканта Сергія Скачкова. 

 

Бубка виконуватиме обов’язки президента 

Асоціації Всесвітніх ігор майстрів 

Президент Національного олімпійського 

комітету України (НОК), член Міжнародного 
олімпійського комітету (МОК) олімпійський 

чемпіон Сергій Бубка виконуватиме обов’язки 

президента Асоціації Всесвітніх ігор майстрів 

(АВІМ). 

 

 

У Чорнобильському заповіднику 

відкриваються велосипедний і водні 

маршрути 

Туристи зможуть побачити звичні 

чорнобильські місця з неординарного ракурсу 
завдяки шести маршрутам, які відкриють 

наприкінці червня у зоні відчуження. 

 

У Житомирі впродовж літа проходитимуть 

безкоштовні заняття з йоги 

У Житомирі впродовж літа у міському парку 
культури та відпочинку щосуботи триватимуть 

безкоштовні заняття з йоги для дітей та 

дорослих. 
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Говоримо із актором Тарасом Цимбалюком 

про освідчення на шоу «Танці з зірками» та 

кар'єру актора ПОДКАСТ  

Гість розповів, як непросто будував кар'єру 

успішного актора, невтомно ходячи на різні 

кастинги, аж поки не трапилася саме його роль. 

 

Селеві потоки й «річки» на вулицях: Ялту 

затопили дощі ФОТО 

В окупованому Криму через рясні дощі 

затопило вулиці і підземні переходи міста 

Ялта, а також довколишні містечка.

 

 

В Яремче у фотографа відібрали 

червонокнижного орлана-білохвоста 

В Яремче Івано-Франківської області поліція 

та працівники Держекоінспекції вилучили у 

фотографа орлана-білохвоста.

  

 

Восьмирічний блогер з Волині навчає, як 

компостувати відходи 

Матвій Сергійчук з села Мстишин 

Боратинської громади (Волинь) компостує 
відходи та навчає цьому на власному Youtube-

каналі.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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