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СВІТ 

 

Пхеньян вважає, що США таємно 

розробляють план "агресивної війни" 

Високопосадовці КНДР вважають, що США 

готуються до війни з Північною Кореєю.

 

Трамп упевнений, що Кім Чен Ин хоче 

укласти з ним угоду 

Дональд Трамп висловив упевненість, що 

Північна Корея зацікавлена в мирній угоді зі 

США, яка передбачає припинення санкцій і 

економічну допомогу в обмін на 

денуклеаризацію.
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Трамп нагадав Мексиці про "міграційні" 

тарифи 

Президент США заявив, що досяг проміжного 

прогресу в переговорах з урядовцями Мексики 

щодо припинення нелегальної міграції.

 

Маршалок Сенату Польщі: Російський 

імперіалізм є загрозою для Європи 

Необхідність протистояти імперським амбіціям 

Росії має зберегти єдність країн Заходу.

 

CNN подав до суду на ФБР через 

"російську" справу 

Американський телеканал CNN подав до суду 

на ФБР через те, що воно відмовляється 

надавати записи свідчень з розслідування 

спецпрокурора Мюллера.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Порошенко — про переговори в Мінську: 

Виходить, українська сторона стає на 

коліна? 

Україна ніколи не заперечувала проти 

відновлення економічних зв'язків з ОРДЛО, 

але в чіткій відповідності до національних 

інтересів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2715704-tramp-nagadav-meksici-pro-migracijni-tarifi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2715704-tramp-nagadav-meksici-pro-migracijni-tarifi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715656-porosenko-pro-peregovori-v-minsku-vihodit-ukrainska-storona-stae-na-kolina.html


 

На Банковій проведуть службове 

розслідування через "плагіат" у виступі 

Зеленського 

Заступник глави АП з питань інформполітики 

Кирило Тимошенко ініціював службове 

розслідування щодо ідентичності фрагментів 

виступу Володимира Зеленського на брифінгу 

з Дональдом Туском та виступу Петра 

Порошенка на з„їзді партії "ЄС".

 

Радник Зеленського: Цифровізація країни 

має бути комплексною, а не точковою 

Замість вибіркової цифровізації, що покращує 

якість певних систем чи сфер життя громадян, 

Україна має рухатися до повного переходу на 

цифрові технології.

 

У ФРН представили 50 винаходів, які 

Україна подарувала світові 

У Європейській академії міста Варен 

федеральної землі Мекленбург – Передня 

Померанія відбулися дискусія та виставка, 

присвячені здобуткам України на шляху до ЄС.

 

Так куди поділися останки царевича 

Олексія та княжни Марії? 

Версії: від бюрократичної плутанини до війни 

престолів

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715635-na-bankovij-provedut-sluzbove-rozsliduvanna-cerez-plagiat-u-vistupi-zelenskogo.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715660-u-frn-predstavili-50-vinahodiv-aki-ukraina-podaruvala-svitovi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2715082-tak-kudi-podilisa-ostanki-carevica-oleksia-ta-knazni-marii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2715082-tak-kudi-podilisa-ostanki-carevica-oleksia-ta-knazni-marii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2715082-tak-kudi-podilisa-ostanki-carevica-oleksia-ta-knazni-marii.html


 

6 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні українські журналісти святкують своє 

професійне свято

 

Окупанти 12 разів порушили "тишу", один 

загиблий 

5 червня збройні формування Російської 

Федерації 12 разів порушили режим 

припинення вогню. Внаслідок ворожих 

обстрілів один військовослужбовець 

Об'єднаних сил загинув, один український 

захисник отримав поранення.

 

Кулеба в Грузії вирішує питання 

повернення до України 10 дітей 

Уповноважений Президента з прав дитини 

Микола Кулеба за дорученням Володимира 

Зеленського провів у Грузії зустрічі з метою 

повернення в Україну 10 дітей з 

Хмельниччини.

 

Кабмін замінив термін “насильство в сім'ї” 

на “домашнє насильство” 

Уряд ухвалив постанову, згідно з якою в 

офіційних документах термін “насильство в 

сім‟ї” замінюється на “домашнє насильство”. 

 

Європейці мало знають про свої 

фундаментальні права 

Доповідь Єврокомісії щодо імплементації 

Хартії ЄС із фундаментальних прав указує на 

необхідність посилення просвітницької роботи 

серед європейців стосовно цього документа.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2715027-6-cervna-pamatni-dati.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2715694-evropejci-malo-znaut-pro-svoi-fundamentalni-prava.html


 

YouTube долучається до боротьби із 

запереченням Голокосту 

YouTube вводить заборону на відео, які 

вихваляють ідеологію нацизму, в тому числі 

заперечують Голокост.

 

21-річна американка стала наймолодшою 

людиною, яка відвідала всі 196 країн 

Американка Лексі Алфорд потрапила до Книги 

рекордів Гіннеса як наймолодша людина на 

Землі, яка відвідала всі 196 країн.

 

SkyUp запустила прямий рейс з Одеси до 

Кутаїсі 

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp 

Airlines розпочала виконувати прямі авіарейси 

з Одеси до Кутаїсі (Грузія) й у зворотньому 

напрямку.

 

В Японії проектують еко-поїзди, що 

працюють на водні 

Екологічні поїзди будуть приводитися в рух 

завдяки реакції водню з атмосферним киснем.

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2715679-youtube-dolucaetsa-do-borotbi-iz-zaperecennam-golokostu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2715619-21ricna-amerikanka-stala-najmolodsou-ludinou-aka-vidvidala-vsi-196-krain.html
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Синоптики попередили про град, грози та 

спеку до 33° 

В Україні 6 червня пройдуть короткочасні 

дощі, місцями грози, у центральних та 

західних областях подекуди град та шквали, 

температура 24-29°.

 

6 червня: народний календар і астровісник 

Нині Вознесіння; чому Вшестя ніколи не 

приходиться на середу, що потрібно «Богу на 

дорогу» й покладаймося на інтуїцію

СПОРТ 

 

Трофей повернувся додому 

Молодіжна збірна України виграла турнір 

Валерія Лобановського.

 

Атака, Лунін і втома 

Проблеми збірної України напередодні матчів 

відбору до ЧЄ-2020.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2715330-sinoptiki-poperedili-pro-grad-grozi-ta-speku-do-33.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2715051-6-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2715655-trofej-povernuvsa-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2715655-trofej-povernuvsa-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2715242-ataka-lunin-i-vtoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2715242-ataka-lunin-i-vtoma.html


 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 


