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ТОП 

 

Зеленський у Брюсселі закликав до 

посилення санкційного тиску на РФ 

Президент Володимир Зеленський закликав 

європейських партнерів України до подальшої 

консолідації міжнародних зусиль та посилення 

санкційного тиску на Росію через агресію на 

Донбасі та в окупованому Крим

 

 

У Мінську домовилися про розведення сил в 

Станиці. Сайдік назвав дату 

Розведення сил на ділянці в Станиці 

Луганській на Донбасі планується розпочати 

10 червня.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715424-zelenskij-u-brusseli-zaklikav-do-posilenna-sankcijnogo-tisku-na-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715424-zelenskij-u-brusseli-zaklikav-do-posilenna-sankcijnogo-tisku-na-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715424-zelenskij-u-brusseli-zaklikav-do-posilenna-sankcijnogo-tisku-na-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2715580-u-minsku-domovilisa-pro-rozvedenna-sil-v-stanici-sajdik-nazvav-datu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2715580-u-minsku-domovilisa-pro-rozvedenna-sil-v-stanici-sajdik-nazvav-datu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2715580-u-minsku-domovilisa-pro-rozvedenna-sil-v-stanici-sajdik-nazvav-datu.html


 

Зеленський планує винести питання вступу 

до НАТО на референдум 

Президент Володимир Зеленський планує 

після широкої інформаційної кампанії винести 

питання вступу України до НАТО на 

всеукраїнський референдум і впевнений у 

позитивній відповіді українців.

 

 

ПриватБанк звинувачує екс-власників у 

відмиванні $470 мільярдів - Atlantic Council 

Аналітичний центр Atlantic Council 

оприлюднив деталі позову, поданого 21 травня 

ПриватБанком в Канцелярський суд штату 

Делавер.

 

 

КСУ скасував мінімальний вік для виходу 

на пенсію за вислугу років 

Конституційний Суд України визнав 

неконституційним рішення про встановлення 

мінімально необхідного віку для нарахування 

пенсії за вислугу років.

 

 

У Переяславі поховали п'ятирічного 

Кирила Тлявова (ФОТО) 

У Переяславі-Хмельницькому на Київщині 

поховали п'ятирічного Кирила Тлявова, що 

загинув від вогневого поранення.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714911-zelenskij-planue-vinesti-pitanna-vstupu-do-nato-na-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714911-zelenskij-planue-vinesti-pitanna-vstupu-do-nato-na-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714911-zelenskij-planue-vinesti-pitanna-vstupu-do-nato-na-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715196-atlantic-council-opublikuvav-podrobici-pozovu-privatbanku-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715196-atlantic-council-opublikuvav-podrobici-pozovu-privatbanku-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715196-atlantic-council-opublikuvav-podrobici-pozovu-privatbanku-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715483-ksu-skasuvav-minimalnij-vik-dla-vihodu-na-pensiu-za-vislugu-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715483-ksu-skasuvav-minimalnij-vik-dla-vihodu-na-pensiu-za-vislugu-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715483-ksu-skasuvav-minimalnij-vik-dla-vihodu-na-pensiu-za-vislugu-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715182-u-pereaslavi-pohovali-patiricnogo-kirila-tlavova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715182-u-pereaslavi-pohovali-patiricnogo-kirila-tlavova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715182-u-pereaslavi-pohovali-patiricnogo-kirila-tlavova.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Туск після зустрічі з Зеленським: ЄС 

продовжить фінансову підтримку України 

Євросоюз завжди залишатиметься готовим 

допомогти Україні у зміцненні демократії та 

верховенства права, у боротьбі проти корупції, 

у стабілізації економіки та у проведенні 

реформ енергетики.

 

Зеленський у Брюсселі повечеряв із зятем 

Трампа 

Президент України Володимир Зеленський 4 

червня у Брюсселі взяв участь у вечері, 

влаштованій у посольстві США, за участю 

радника (і зятя) президента США Джареда 

Кушнера і міністра енергетики Ріка Перрі.

 

 

Повернення Росії у ПАРЄ: Ар'єв вважає 

ситуацію критичною 

У разі внесення змін до регламенту 

Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), 

що забезпечить безумовне повернення Росії, 

Асамблея втрачає свій сенс і силу.

 

 

Зеленський у Брюсселі обговорив з 

прем'єром Грузії двосторонні відносини 

Під час візиту до Брюсселя Президент України 

Володимир Зеленський обговорив з Прем'єр-

міністром Грузії Мамукою Бахтадзе 

двосторонні відносини між державами.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715521-tusk-pisla-zustrici-z-zelenskim-es-prodovzit-finansovu-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715521-tusk-pisla-zustrici-z-zelenskim-es-prodovzit-finansovu-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715521-tusk-pisla-zustrici-z-zelenskim-es-prodovzit-finansovu-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715246-zelenskij-u-brusseli-povecerav-iz-zatem-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715246-zelenskij-u-brusseli-povecerav-iz-zatem-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715246-zelenskij-u-brusseli-povecerav-iz-zatem-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715173-situacia-u-pare-blizka-do-kriticnoi-arev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715173-situacia-u-pare-blizka-do-kriticnoi-arev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715173-situacia-u-pare-blizka-do-kriticnoi-arev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715006-zelenskij-u-brusseli-obgovoriv-z-premerom-gruzii-dvostoronni-vidnosini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715006-zelenskij-u-brusseli-obgovoriv-z-premerom-gruzii-dvostoronni-vidnosini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715006-zelenskij-u-brusseli-obgovoriv-z-premerom-gruzii-dvostoronni-vidnosini.html


УКРАЇНА 

 

Засідання робочих груп ТКГ уперше 

пройшли конструктивно – Кучма 

Засідання робочих груп у рамках 

Тристоронньої контактної групи з мирного 

врегулювання ситуації в Донецькій і 

Луганській областях уперше пройшли 

конструктивно.

 

 

Цеголко заявляє, що Зеленський у Брюсселі 

повторив слова із промови Порошенка 

чник п'ятого президента України Святослав 

Цеголко стверджує, що чинний президент 

Володимир Зеленський на зустрічі з 

президентом Європейської ради Дональдом 

Туском повторив цілий абзац із промови Петра 

Порошенка.

 

 

Комітети ВР підтримали звільнення 

Клімкіна і Грицака 

Комітети Верховної Ради підтримали 

президентські проекти постанови про 

звільнення Павла Клімкіна з посади міністра 

закордонних справ і звільнення голови Служби 

безпеки України Василя Грицака.

 

 

Кабмін запропонує Зеленському звільнити 

13 голів ОДА 

Кабінет міністрів 5 червня запропонує 

Президенту Володимиру Зеленському 

звільнити ряд голів ОДА. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715594-zasidanna-robocih-grup-tkg-uperse-projsli-konstruktivno-kucma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715594-zasidanna-robocih-grup-tkg-uperse-projsli-konstruktivno-kucma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715594-zasidanna-robocih-grup-tkg-uperse-projsli-konstruktivno-kucma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715570-cegolko-zaavlae-so-zelenskij-u-brusseli-povtoriv-slova-iz-promovi-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715570-cegolko-zaavlae-so-zelenskij-u-brusseli-povtoriv-slova-iz-promovi-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715570-cegolko-zaavlae-so-zelenskij-u-brusseli-povtoriv-slova-iz-promovi-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715371-komiteti-vr-pidtrimali-zvilnenna-klimkina-i-gricaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715371-komiteti-vr-pidtrimali-zvilnenna-klimkina-i-gricaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715371-komiteti-vr-pidtrimali-zvilnenna-klimkina-i-gricaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715165-kabmin-zaproponue-zelenskomu-zvilniti-rad-goliv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715165-kabmin-zaproponue-zelenskomu-zvilniti-rad-goliv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715165-kabmin-zaproponue-zelenskomu-zvilniti-rad-goliv-oda.html


 

Аваков заявив, що не планує писати заяву 

про відставку 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не 

бачить доцільності у відставці голови 

Нацполіції Сергія Князєва та не планує йти у 

відставку сам. 

 

Епіфаній пояснив, чому недоречно скликати 

Помісний собор 

Предстоятель Православної Церкви України 

митрополит Епіфаній вважає недоречним 

скликати зараз Помісний собор за участю 

єпископів, кліриків і мирян.

 

Супрун сподівається, що Зеленський 

змінить думку про неї після особистої 

розмови 

Виконувач обов'язків міністра охорони 

здоров’я Уляна Супрун сподівається, що 

Президент Володимир Зеленський змінить 

свою думку про неї після особистої розмови.

 

 

"Ненажерливі": Гройсман звинуватив 

Нафтогаз у навмисному завищенні цін у 

червні 

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 

ініціював створення міжвідомчої групи щодо 

перевірки формування ціни на газ всередині 

НАК "Нафтогаз України".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715189-avakov-zaaviv-so-ne-planue-pisati-zaavu-pro-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715189-avakov-zaaviv-so-ne-planue-pisati-zaavu-pro-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715189-avakov-zaaviv-so-ne-planue-pisati-zaavu-pro-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715313-epifanij-poasniv-comu-nedorecno-sklikati-pomisnij-sobor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715313-epifanij-poasniv-comu-nedorecno-sklikati-pomisnij-sobor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715313-epifanij-poasniv-comu-nedorecno-sklikati-pomisnij-sobor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715234-suprun-spodivaetsa-so-zelenskij-zminit-dumku-pro-nei-pisla-osobistoi-rozmovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715234-suprun-spodivaetsa-so-zelenskij-zminit-dumku-pro-nei-pisla-osobistoi-rozmovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715234-suprun-spodivaetsa-so-zelenskij-zminit-dumku-pro-nei-pisla-osobistoi-rozmovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715234-suprun-spodivaetsa-so-zelenskij-zminit-dumku-pro-nei-pisla-osobistoi-rozmovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715106-nenazerlivi-grojsman-zvinuvativ-naftogaz-u-navmisnomu-zavisenni-cin-u-cervni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715106-nenazerlivi-grojsman-zvinuvativ-naftogaz-u-navmisnomu-zavisenni-cin-u-cervni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715106-nenazerlivi-grojsman-zvinuvativ-naftogaz-u-navmisnomu-zavisenni-cin-u-cervni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715106-nenazerlivi-grojsman-zvinuvativ-naftogaz-u-navmisnomu-zavisenni-cin-u-cervni.html


 

Сарган каже, що обшуки у Федерації 

футболу не пов’язані з Луценком і його 

сином (ДОКУМЕНТ) 

Ані генпрокурор Юрій Луценко, ані його син 

не мають стосунку до діяльності Української 

асоціації футболу (колишній ФФУ).

ЕКОНОМІКА 

 

Електронна гривня: НБУ готує ―українську 

відповідь‖ біткоїну (АНАЛІТИКА) 

Регулятор вивчає переваги й недоліки 

впровадження е-гривні. Хоча про масовий 

випуск цифрових грошей наразі не йдеться.

 

Представник Президента в уряді вважає, що 

ринок електрики треба перенести на рік 

Представник Президента в Кабінеті міністрів 

Андрій Герус не згоден з рішенням уряду щодо 

запровадження ринку електроенергії з 1 липня 

і вважає, що його треба перенести на рік. 

 

Цьогоріч Україна спрямувала на погашення 

держборгу 231 мільярд 

Державні запозичення України за січень-

травень 2019 року становили 182,2 млрд 

гривень, а на обслуговування та погашення 

державного боргу за цей період витрачено 

231,2 млрд гривень.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715617-sargan-kaze-so-obsuki-u-federacii-futbolu-ne-povazani-z-lucenkom-i-jogo-sinom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715617-sargan-kaze-so-obsuki-u-federacii-futbolu-ne-povazani-z-lucenkom-i-jogo-sinom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715617-sargan-kaze-so-obsuki-u-federacii-futbolu-ne-povazani-z-lucenkom-i-jogo-sinom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715617-sargan-kaze-so-obsuki-u-federacii-futbolu-ne-povazani-z-lucenkom-i-jogo-sinom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715437-elektronna-grivna-nbu-gotue-ukrainsku-vidpovid-bitkoinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715437-elektronna-grivna-nbu-gotue-ukrainsku-vidpovid-bitkoinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715437-elektronna-grivna-nbu-gotue-ukrainsku-vidpovid-bitkoinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715243-predstavnik-prezidenta-v-uradi-vvazae-so-rinok-elektriki-treba-perenesti-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715243-predstavnik-prezidenta-v-uradi-vvazae-so-rinok-elektriki-treba-perenesti-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715243-predstavnik-prezidenta-v-uradi-vvazae-so-rinok-elektriki-treba-perenesti-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715171-cogoric-ukraina-spramuvala-na-pogasenna-derzborgu-231-milard-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715171-cogoric-ukraina-spramuvala-na-pogasenna-derzborgu-231-milard-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715171-cogoric-ukraina-spramuvala-na-pogasenna-derzborgu-231-milard-minfin.html


 

Ринок електроенергії в Україні оцінюється в 

300 мільярдів - Кубів 

Інтерес учасників ринку електроенергії до 

питання його лібералізації пояснюється тим, 

що його обсяг у грошовому вираженні 

становить 300 млрд гривень.

 

Нафтогаз сказав, як знизиться для 

населення ціна газу в липні 

В Україні у липні кінцева роздрібна ціна газу 

для побутових споживачів знизиться до 7,6-8,2 

грн за кубометр.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Здоров'я Сенцова в нормі, настрій 

відмінний — адвокат 

Адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що здоров'я 

політв'язня Олега Сенцова, з яким він зустрівся 

у Федеральній казенній установі "Виправна 

колонія №8" у місті Лабитнангі Ямало-

Ненецького автономного округу Росії, в нормі.

 

Правозахисники дослідили порушення прав 

людини в Криму за п'ять років окупації 

Українські правозахисники випустили третє 

видання книги «Півострів страху: П'ять років 

несвободи в Криму».

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715194-rinok-elektroenergii-v-ukraini-ocinuetsa-v-300-milardiv-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715194-rinok-elektroenergii-v-ukraini-ocinuetsa-v-300-milardiv-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715194-rinok-elektroenergii-v-ukraini-ocinuetsa-v-300-milardiv-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715563-naftogaz-skazav-ak-znizitsa-dla-naselenna-cina-gazu-v-lipni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715563-naftogaz-skazav-ak-znizitsa-dla-naselenna-cina-gazu-v-lipni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715563-naftogaz-skazav-ak-znizitsa-dla-naselenna-cina-gazu-v-lipni.html
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ФСБ проводить слідчі дії стосовно 

військовополоненого моряка Гриценка 

Адвокат військовополоненого українського 

моряка Дениса Гриценка Микола Полозов 

повідомив, що сьогодні відносно його 

підзахисного Слідче управління ФСБ Росії 

проводить слідчі дії.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

П'ятирічного Кирила могли вбити з 

дрібнокаліберної гвинтівки - ДБР 

У межах слідства досі розшукується зброя, 

ймовірно гвинтівка, з якої було застрелено 

п'ятирічного Кирила Тлявова у Переяславі-

Хмельницькому.

 

Переяславська трагедія: Аваков підтвердив, 

що підозрювані копи не пройшли 

переатестацію 

Поліцейські, яких підозрюють у вбивстві 5-

річного Кирила Тлявова, були звільнені через 

те, що не пройшли переатестацію, але 

поновлені на роботі рішенням суду.

 

 

ВРП скасувала покарання для судді, яка 

звільнила Саакашвілі 

Вища рада правосуддя скасувала звільнення 

судді Печерського районного суду міста Києва 

Лариси Цокол з посади, натомість 

відсторонила її від посади на шість місяців.
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ROSHEN через вандалізм закриває проект зі 

встановлення дитячих майданчиків 

Кондитерська корпорація ROSHEN закриває 

соціальний проект зі встановлення та 

підтримки раніше встановлених у містах по 

всій території України спортивно-ігрових 

майданчиків.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українці віком 18-24 роки найгірше 

"дружать" з грошима (ДОСЛІДЖЕННЯ) 

Опитування щодо фінансової грамотності, яке 

проводилось у грудні 2018 року за участю 2007 

українців віком від 18 до 79 років, показало, 

що рівень фінансової обізнаності є найнижчим 

у віковій групі 18-24 роки.

 

 

Супергерої сьогодення: у Дніпрі 

презентували комікс, присвячений воїнам 

АТО 

У Дніпровському Музеї АТО презентували 

перший в Україні комікс "Охоронці країни", 

присвячений супергероям сьогодення - воїнам 

російсько-української війни. Видано його 

коштом Міністерства інформаційної політики 

України.

 

Серіал "Чорнобиль" збільшив потік 

туристів до зони відчуження 

Успіх мінісеріалу "Чорнобиль" від 

американського телеканалу HBO збільшив 

кількість туристів, які хочуть відвідати зону 

відчуження ЧАЕС.
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Метро стане безпечнішим: Парцхаладзе 

розповів, що і коли зміниться 

З 1 вересня цього року в Україні почнуть діяти 

оновлені Державні будівельні норми щодо 

будівництва метрополітену, згідно з якими в 

метро почнуть облаштовувати автоматизовані 

системи раннього виявлення надзвичайних 

ситуацій.

 

 

Супрун розповіла, що таке ботулізм та з чим 

його "їдять" 

В Україні в середньому на рік трапляється 158-

172 випадків ботулізму, тоді як серед усіх 

країн ЄС — близько 200 випадків на рік. 
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