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ТОП 

 

Київ хоче створити міжнародну платформу 

для деокупації Криму – Кулеба 

Україна порушує питання Криму під час 

переговорів у різних форматах і хоче створити 

міжнародну платформу для обговорення з 

нашими партнерами його "неминучої 

деокупації".

 

 

ФСБ підтвердила затримання українського 

десантника на адмінмежі з Кримом - ЗМІ 

ФСБ Росії стверджує, що український 

військовий Євген Добринський «намагався 

перетнути» адміністративний кордон між 

Кримом і Херсонською областю, у зв'язку з 

чим проти нього порушено кримінальну 

справу.
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"Продаж" посади голови ОДА у Харковы: 

прокуратура розповіла подробиці 

Затримані в Харкові особи, які нібито обіцяли 

за 1 млн дол. посаду голови Харківської ОДА, 

є членами групування шахраїв. 

 

Стрілянина у Броварах: затримали ще 13 

осіб на чолі з кримінальним авторитетом 

ФОТО 

Правоохоронці затримали ще 13 осіб у справі 

стрілянини у житловому кварталі в Броварах 

Київської області. 

 

 

Украінець Олексіи Пахунов розповів, чим 

займається у SpaceX 

Уродженець Житомира Олексій Пахунов 

переїхав до США та на даний момент працює у 

компанії Ілона Маска SpaceX, яка 30 травня 

спрямувала в космос корабель Crew Dragon.

 

 

"Мінеру" мосту Метро оголосили підозру 

Чоловіку, який у понеділок, 1 червня, 

погрожував підірвати міст Метро у Києві, 

повідомлено підозру.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба анонсував чергову зустріч глав МЗС 

"Норманді" 

Міністри закордонних справ України, 

Німеччини, Франції й Росії незабаром 

проведуть чергову зустріч для обговорення 

шляхів досягнення миру на Донбасі.

 

Берлін підтримує переформатування 

Мінської групи – Єрмак 

Німецькі партнери схвально сприйняли 

переформатування Тристоронньої контактної 

групи. 

 

Пандемія не може стати причиною для 

зняття санкцій з Росії - МЗС 

Україна та Норвегія переконані, що пандемія 

коронавірусу не може стати причиною для 

зняття міжнародних санкцій проти Російської 

Федерації.

 

 

У Польщі заявляють, що в України 

незабаром з'явиться ще один морський порт 

Сусідні з Польщею країни – Україна та 

Білорусь – зможуть використовувати морські 

порти Віслинської затоки для імпорту та 

експорту своєї продукції після завершення 

будівництва судноплавного каналу через косу 

Вісли.
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Місія ООН - про Кагарлик: Неприпустимо 

розголошувати в медіа особисті дані жертв 

насильства 

Моніторингова місія ООН з прав людини 

нагадує про неприпустимість розголошення в 

ЗМІ особистих даних жертв насильства.

 

КОРОНАВІРУС 

 

На боротьбу з COVID-19 Україна витратила 

вже 2,6 мільярда з бюджету ІНФОГРАФІКА 

На запобігання поширенню коронавірусу з 

державного бюджету витрачено понад 2,6 млрд 

грн.

 

 

Після 22 червня карантин в Україні можуть 

продовжити - МОЗ 

Карантин в Україні може бути продовжений й 

після 22 червня.

УКРАЇНА 

 

Зеленський створив консультативну раду у 

справах ветеранів і призначив керівником 

Куніцина 

Президент України Володимир Зеленський 

утворив консультативну раду у справах 

ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) 

захисників України та призначив Сергія 

Куніцина її головою.
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Ткаченко сказав, чим займеться на посаді 

міністра у першу чергу 

Голова Комітету ВР з питань гуманітарної та 

інформаційної політики Олександр Ткаченко у 

разі призначення на посаду міністра культури 

та інформаційної політики насамперед планує 

зайнятися розв'язання фінансових 

 

 

 

Депутати ухвалили зміни до закону про 

донорську кров та імпорт ліків 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до деяких законів України щодо ліквідації 

штучних бюрократичних бар'єрів та 

корупціогенних чинників у сфері охорони 

здоров'я" (№2429).

 

У ЦВК пояснили, чому на "окрузі 

Давиденка" поки не призначають вибори 

Центральна виборча комісія поки що не 

отримувала офіційних підтверджуючих 

документів щодо смерті народного депутата 

Валерія Давиденка й тому не може розглядати 

питання про призначення проміжних виборів у 

208-му окрузі Чернігівської області. 

 

Ройтбурд залишиться директором 

Одеського художнього музею - ОДА 

Контракт із художником Олександром 

Ройтбурдом, який з 2018 року обіймає посаду 

директора Одеського художнього музею, 

розірвано не буде. 
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«Кафе безпечніші за метро» – під Кабміном 

мітингують ресторатори ФОТО 

Під будівлею Кабінету міністрів власники та 

співробітники закладів харчування вимагають 

від уряду дозволити повноцінну роботу кафе та 

ресторанів.

ЕКОНОМІКА 

 

Імпорт газу в Україну цьогоріч зріс на 30% 

Україна у січні - травні 2020 року імпортувала 

з країн Європейського Союзу 5,2 млрд 

кубометрів газу, з них по віртуальному реверсу 

- 1,1 млрд кубометрів.

 

 

Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і 

самотнім пенсіонерам 80+ 

Верховна Рада ухвалила в повторному другому 

читанні закон "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо підвищення соціальних 

гарантій для окремих категорій осіб" (№2494).

 

 

У Нацбанку назвали умови появи іпотеки 

під 10% 

Якщо до кінця другого кварталу всі обмеження 

будуть зняті й бізнес почне відновлюватися, то 

до кінця року можна говорити про запуск 

іпотеки. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3037804-kafe-bezpecnisi-za-metro-pid-kabminom-mitinguut-restoratori.html
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В Україні можуть запровадити плату за 

користування дорогами для вантажівок 

У Верховній Раді України зареєстровано два 

законопроєкти, відповідно до яких в Україні 

може бути запроваджена плата для вантажних 

автомобілів за користування дорогами 

загального користування. 

 

Компанія МакДональдз інвестувала в 

Україну 7,5 мільярда за 23 роки 

За 23 роки роботи компанія МакДональдз 

проінвестувала в Україну 7,5 млрд грн, з яких 

понад 0,5 млрд у 2019 році.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Чубаров - про зустріч із Зеленським: 

Сподіваюся, що Президент нас почув 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров заявив, що Президент 

Володимир Зеленський погодився з 

твердженням про те, що Росія посилює свої 

випади проти України.

 

 

Дисидент Софяник, якого окупанти не 

випускали з Криму, вже на материковій 

Україні 

Севастопольський плавець-марафонець, 

колишній дисидент Олег Софяник таки зміг 

приїхати на материкову Україну з 

анексованого Криму.

 

ПРАВОПОРЯДОК  
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Поклонська в інтерв’ю Гордону підтвердила 

участь у переслідуванні політв'язнів - 

прокурор АРК 

Колишній український юрист Наталія 

Поклонська, яка була «прокурором Криму», 

підтвердила в інтерв’ю  Дмитру Гордону свою 

участь у переслідуванні 

 

Голову Чернівецької облради Мунтяна 

відсторонили від посади ще на два місяці 

Вищий антикорупційний суд України ще на 

два місяці продовжив відсторонення від посади 

голови Чернівецької обласної ради Івана 

Мунтяна, якого звинувачують у вимаганні та 

отриманні 180 тисяч доларів хабаря. 

 

ДТЕК можуть оштрафувати за зловживання 

монополією 

Антимонопольний комітет завершив стадію 

збирання та аналізу доказів у справі щодо 

зловживань ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ 

«Д.Трейдінг» у зоні «Бурштинського 

енергоострова».

 

 

На Луганщині матір у виховних цілях 

посадила дочку на ланцюг 

Поліція Луганщини встановлює обставини 

домашнього насилля над неповнолітньою 

дівчиною.
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Суд заборонив будівництво біля музею у 

Пирогові 

Суд Києва заборонив будівництво житлового 

комплексу на земельній ділянці в районі 

Національного музею народної архітектури та 

побуту України.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Модульне містечко переселенців у Харкові. 

Тимчасово-постійне аварійне житло 

Планувалося, що у цих пластикових 

контейнерах переселенці поживуть місяців 

шість, але люди тут уже 5 років

 

 

Київ на 1 червня критеріям послаблення 

карантину не відповідає. Але послаблює 

АНАЛІТИКА 

У столичній адміністрації вирішили не чекати 

“зеленого світла” від МОЗу – дозволили 

чергове послаблення карантину. А МОЗ це 

проігнорував...

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Ірена Карпа розповість про карантин у 

Франції 

В межах серії онлайн-кав’ярень "Дорога, 

розкажи, як там у вас" Центр прав людини 

ZMINA запрошує на онлайн розмову з 

українською письменницею, солісткою гурту 

QARPA Іреною Карпою, яка зараз живе у 

Парижі.
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Понад 35 українців можуть полетіти на 

лікування до Туреччини 5 червня - 

генконсул 

На лікування до Туреччини 5 червня 

прибудуть щонайменше 35 громадян України, 

із супроводжуючими особами - близько 70.

 

 

У додатку "Дія" з'явився зчитувач QR-

кодів ВІДЕО 

Мобільний додаток "Дія", який є частиною 

проекту Міністерства цифрової трансформації 

України «держава в смартфоні», доповнили 

зчитувачем QR-кодів.

 

 

Відділення Укрпошти повернулися на 

докарантинний графік роботи 

Відділення "Укрпошти" по всій Україні 

відновили свою роботу за звичним 

докарантинним графіком, проте із 

збереженням всіх протиепідеміологічних 

заходів безпеки.

 

 

Вступ без ЗНО: для абітурієнтів з Криму і 

Донбасу розширили можливості 

У 2020 році вступники з непідконтрольних 

територій Донецької та Луганської областей та 

тимчасово окупованих територій Криму 

можуть без ЗНО вступати в будь-який з 

уповноважених закладів освіти, де 

працюватимуть центри "Крим-Україна" та 

"Донбас-Україна".
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У Києві хочуть запустити єдиний е-квиток 

для залізниці та метро 

У Міністерстві інфраструктури анонсували 

запуск єдиного електронного квитка для метро 

і залізниці столиці.

 

Українка розповіла про роботу дайвером у 

Єгипті 

Українка Анастасія Швець переїхала до 

Єгипту і стала дайвером в одному з 

туристичних готелів.  

 

Документальну стрічку "1944. Крим. 

Депортація" презентують на фестивалі у 

Греції 

Документальний повнометражний фільм 

"1944. Крим. Депортація" представлятиме 

Україну в міжнародний конкурсній програмі в 

рамках  

 

 

 

Нацпарк на Одещині відправить туристів до 

"Мертвого лісу" ФОТО 

У Нижньодністровському національному 

природному парку на Одещині планують 

створити новий туристичний маршрут. На 

ньому мандрівники зможуть побачити 

унікальну територію, створену колонією 

бакланів.
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