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ТОП 

 

Українські дороги Норманді. Від Берліна 

через Париж знов на Берлін (АНАЛІТИКА) 

Чого досягла українська делегація під час 

візиту до Німеччини у питанні врегулювання 

на Донбасі

 

В Україні з 5 червня відкриють ресторани і 

скасують самоізоляцію для людей 60+ 

Кабінет міністрів дозволив з 5 червня роботу 

закладів громадського харчування, проведення 

релігійних заходів, а також скасував вимогу 

щодо дотримання режиму самоізоляції для осіб 

віком від 60 років.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038483-ukrainski-dorogi-normandi-vid-berlina-cerez-pariz-znov-na-berlin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038483-ukrainski-dorogi-normandi-vid-berlina-cerez-pariz-znov-na-berlin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038483-ukrainski-dorogi-normandi-vid-berlina-cerez-pariz-znov-na-berlin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038659-v-ukraini-z-5-cervna-vidkriut-restorani-i-skasuut-samoizolaciu-dla-ludej-60.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038659-v-ukraini-z-5-cervna-vidkriut-restorani-i-skasuut-samoizolaciu-dla-ludej-60.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038659-v-ukraini-z-5-cervna-vidkriut-restorani-i-skasuut-samoizolaciu-dla-ludej-60.html


 

"Миші" мають імена: поліція відкрила 

справу через розкрадання зерна у 

Держрезерві 

На трьох підприємствах Держрезерву відсутні 

майже 150 тисяч тонн зерна, які мали 

зберігатися на випадок форс-мажорної 

ситуації.

 

 

Суд арештував "мінера" мосту Метро 

Дніпровський райсуд столиці обрав 

запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою для чоловіка, який повідомив про 

замінування мосту Метро у понеділок, 1 

червня.

 

 

За п'ять місяців на Донбасі загинули 33 

військовослужбовці 

Із 19 грудня минулого року до 29 травня 2020 

року на Донбасі загинули 33 українські 

військовослужбовці, 235 захисників дістали 

поранення.

 

 

Швидкість 170 км/год і вища: Геращенко 

виклав список авто "потенційних вбивць на 

дорогах" 

Заступник міністра внутрішніх справ Антон 

Геращенко опублікував номери автомобілів 

водіїв, які їздили зі швидкістю понад 170 і 

більше кілометрів за годину.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038195-misi-maut-imena-policia-vidkrila-spravu-cerez-rozkradanna-zerna-u-derzrezervi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038195-misi-maut-imena-policia-vidkrila-spravu-cerez-rozkradanna-zerna-u-derzrezervi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038195-misi-maut-imena-policia-vidkrila-spravu-cerez-rozkradanna-zerna-u-derzrezervi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038195-misi-maut-imena-policia-vidkrila-spravu-cerez-rozkradanna-zerna-u-derzrezervi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3038816-sud-arestuvav-minera-mostu-metro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3038816-sud-arestuvav-minera-mostu-metro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3038600-za-pat-misaciv-na-donbasi-zaginuli-33-vijskovosluzbovci-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3038600-za-pat-misaciv-na-donbasi-zaginuli-33-vijskovosluzbovci-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3038600-za-pat-misaciv-na-donbasi-zaginuli-33-vijskovosluzbovci-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3038525-svidkist-170-kmgod-i-visa-gerasenko-viklav-spisok-avto-potencijnih-vbivc-na-dorogah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3038525-svidkist-170-kmgod-i-visa-gerasenko-viklav-spisok-avto-potencijnih-vbivc-na-dorogah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3038525-svidkist-170-kmgod-i-visa-gerasenko-viklav-spisok-avto-potencijnih-vbivc-na-dorogah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3038525-svidkist-170-kmgod-i-visa-gerasenko-viklav-spisok-avto-potencijnih-vbivc-na-dorogah.html


 

У Києві прощаються з композитором 

Мирославом Скориком ФОТО 

У середу, 3 червня, в Києві проходить 

церемонія прощання з видатним українським 

композитором Мирославом Скориком.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Рада ратифікувала угоду між Україною і 

Білоруссю про реадмісію 

Верховна Рада 3 червня ухвалила закон "Про 

ратифікацію Угоди між Україною та 

Республікою Білорусь про реадмісію" 

(законопроєкт №0037).

 

Повернення Росії до G7 залежить лише від 

дій Кремля – Берлін 

Повернення Росії до G7 залежить від поведінки 

самої Москви.

 

 

 

Німеччина дає Україні €25,5 мільйона на 

житло для переселенців 

ФРН виділяє Україні грант загальною сумою 

25,5 млн євро на створення житлових 

приміщень для внутрішньо переміщених осіб.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3038896-u-kievi-prosautsa-z-kompozitorom-miroslavom-skorikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3038896-u-kievi-prosautsa-z-kompozitorom-miroslavom-skorikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3038896-u-kievi-prosautsa-z-kompozitorom-miroslavom-skorikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038709-rada-ratifikuvala-ugodu-miz-ukrainou-i-bilorussu-pro-readmisiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038709-rada-ratifikuvala-ugodu-miz-ukrainou-i-bilorussu-pro-readmisiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038709-rada-ratifikuvala-ugodu-miz-ukrainou-i-bilorussu-pro-readmisiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3038812-povernenna-rosii-do-g7-zalezit-lise-vid-dij-kremla-berlin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3038812-povernenna-rosii-do-g7-zalezit-lise-vid-dij-kremla-berlin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3038812-povernenna-rosii-do-g7-zalezit-lise-vid-dij-kremla-berlin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038803-nimeccina-dae-ukraini-255-miljona-na-zitlo-dla-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038803-nimeccina-dae-ukraini-255-miljona-na-zitlo-dla-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038803-nimeccina-dae-ukraini-255-miljona-na-zitlo-dla-pereselenciv.html


 

Румунія визначилася, кого пускатиме з 

України через кордон 

Румунія поки не відкрила для українців 

додаткових пунктів пропуску на кордоні.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 24 823 випадки 

коронавірусу, за добу – 483 ІНФОГРАФІКА 

Станом на 3 червня в Україні лабораторно 

підтверджено 24 823 випадки COVID-19. За 

добу - 483 нових випадків.

 

 

Кількість випадків коронавірусу в Києві 

зросла до 3133, за добу - 62 нових 

У Києві 3133 підтверджених випадків 

захворювання на COVID-19.

 

 

Степанов розповів, на що пішли 2,9 

мільярда з "коронавірусного" фонду 

З фонду боротьби з COVID-19 кошти 

виділялися на закупівлю апаратів штучної 

вентиляції легень, засобів індивідуального 

захисту, обладнання для лабораторних центрів 

та підвищення зарплат працівникам 

лабораторних центрів МОЗ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038638-rumunia-viznacilasa-kogo-puskatime-z-ukraini-cerez-kordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038638-rumunia-viznacilasa-kogo-puskatime-z-ukraini-cerez-kordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038638-rumunia-viznacilasa-kogo-puskatime-z-ukraini-cerez-kordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038325-v-ukraini-pidtverdili-24-823-vipadki-koronavirusu-za-dobu-483.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038325-v-ukraini-pidtverdili-24-823-vipadki-koronavirusu-za-dobu-483.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038325-v-ukraini-pidtverdili-24-823-vipadki-koronavirusu-za-dobu-483.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3038507-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-v-kievi-zrosla-do-3133-za-dobu-62-novih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3038507-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-v-kievi-zrosla-do-3133-za-dobu-62-novih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3038507-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-v-kievi-zrosla-do-3133-za-dobu-62-novih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038919-stepanov-rozpoviv-na-so-pisli-29-milarda-z-koronavirusnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038919-stepanov-rozpoviv-na-so-pisli-29-milarda-z-koronavirusnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038919-stepanov-rozpoviv-na-so-pisli-29-milarda-z-koronavirusnogo-fondu.html


 

В Україні запустили Карту коронавірусних 

закупівель 

В Україні запустили Карту коронавірусних 

закупівель — сайт для перевірки витрат 

бюджетних коштів на боротьбу з 

коронавірусною інфекцією.

 

 

Степанов каже, що літнє тепло може 

сповільнити поширення COVID-19 

Через літню погоду темпи поширення COVID-

19 можуть уповільнитися, але рішення про 

карантин буде прийматися з огляду на поточні 

умови

 

Один день із бригадою "швидкої допомоги"  

Щодня в Ужгороді на чергування заступають 9 

бригад станції екстреної медичної допомоги

УКРАЇНА 

 

У Кабміні може з’явитися віцепрем'єр з 

питань ОПК - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський заявив, що в 

уряді планується створити посаду віцепрем'єр-

міністра з оборонно-промислового комплексу, 

наразі підбирається кандидатура.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038852-v-ukraini-zapustili-kartu-koronavirusnih-zakupivel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038852-v-ukraini-zapustili-kartu-koronavirusnih-zakupivel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038852-v-ukraini-zapustili-kartu-koronavirusnih-zakupivel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038860-stepanov-kaze-so-litne-teplo-moze-spovilniti-posirenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038860-stepanov-kaze-so-litne-teplo-moze-spovilniti-posirenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038860-stepanov-kaze-so-litne-teplo-moze-spovilniti-posirenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038558-odin-den-iz-brigadou-svidkoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038558-odin-den-iz-brigadou-svidkoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038697-u-kabmini-moze-zavitisa-vicepremer-z-pitan-opk-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038697-u-kabmini-moze-zavitisa-vicepremer-z-pitan-opk-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038697-u-kabmini-moze-zavitisa-vicepremer-z-pitan-opk-zelenskij.html


 

Комітет Ради підтримав кандидатуру 

Ткаченка на посаду глави МКІП 

Комітет з питань гуманітарної та 

інформаційної політики підтримав проєкт 

постанови про призначення народного 

депутата із фракції партії "Слуга народу" 

Олександра Ткаченка міністром культури та 

інформполітики.

 

 

Лерос завляє, що передав у НАБУ докази 

"топкорупції" у Києві 

Народний депутат Гео Лерос (фракція партії 

"Слуга народу") стверджує, що передав докази 

"топкорупції" у Києві до Національного 

антикорупційного бюро.

 

 

Одеська облрада не має повноважень 

звільняти Ройтбурда з посади - Ткаченко 

Одеська обласна рада не має повноважень 

звільняти з посади директора Одеського 

художнього музею Олександра Ройтбурда.

 

 

Подання на звільнення Пристайка і 

призначення Стефанішиної – вже у Раді 

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній 

Раді проєкти постанов щодо звільнення 

віцепрем'єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Вадима 

Пристайка і призначення на цю посаду Ольги 

Стефанішиної.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038786-komitet-radi-pidtrimav-kandidaturu-tkacenka-na-posadu-glavi-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038786-komitet-radi-pidtrimav-kandidaturu-tkacenka-na-posadu-glavi-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038786-komitet-radi-pidtrimav-kandidaturu-tkacenka-na-posadu-glavi-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038488-leros-zavlae-so-peredav-u-nabu-dokazi-topkorupcii-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038488-leros-zavlae-so-peredav-u-nabu-dokazi-topkorupcii-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038488-leros-zavlae-so-peredav-u-nabu-dokazi-topkorupcii-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3038678-odeska-oblrada-ne-mae-povnovazen-zvilnati-rojtburda-z-posadi-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3038678-odeska-oblrada-ne-mae-povnovazen-zvilnati-rojtburda-z-posadi-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3038678-odeska-oblrada-ne-mae-povnovazen-zvilnati-rojtburda-z-posadi-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038568-podanna-na-zvilnenna-pristajka-i-priznacenna-stefanisinoi-vze-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038568-podanna-na-zvilnenna-pristajka-i-priznacenna-stefanisinoi-vze-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038568-podanna-na-zvilnenna-pristajka-i-priznacenna-stefanisinoi-vze-u-radi.html


 

Уряд спростив реєстрацію земельних 

ділянок 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка 

дозволяє ухвалювати рішення про реєстрацію 

земельної ділянки будь-якому державному 

кадастровому  …

 

 

Рада планує дозволити українцям 

змінювати по батькові 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт №2450 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо права 

фізичної особи на зміну по батькові".

 

Штрафи для пішоходів можуть зрости - Рада 

підтримала законопроєкт 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт №2697 "Про внесення змін до 

статті 127 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності пішоходів за 

порушення правил дорожнього руху".

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна розраховує на рішення про транш 

МВФ до 10 червня – Шмигаль 

Україна розраховує, що МВФ до 10 червня 

ухвалить рішення про перший транш 

узгодженої програми stand-by.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038820-urad-sprostiv-reestraciu-zemelnih-dilanok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038820-urad-sprostiv-reestraciu-zemelnih-dilanok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038820-urad-sprostiv-reestraciu-zemelnih-dilanok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038475-rada-planue-dozvoliti-ukraincam-zminuvati-po-batkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038475-rada-planue-dozvoliti-ukraincam-zminuvati-po-batkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3038475-rada-planue-dozvoliti-ukraincam-zminuvati-po-batkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038553-strafi-dla-pisohodiv-mozut-zrosti-rada-pidtrimala-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038553-strafi-dla-pisohodiv-mozut-zrosti-rada-pidtrimala-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3038553-strafi-dla-pisohodiv-mozut-zrosti-rada-pidtrimala-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038632-ukraina-rozrahovue-na-risenna-pro-trans-mvf-do-10-cervna-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038632-ukraina-rozrahovue-na-risenna-pro-trans-mvf-do-10-cervna-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038632-ukraina-rozrahovue-na-risenna-pro-trans-mvf-do-10-cervna-smigal.html


 

Кабмін ухвалив дві постанови про допомогу 

фермерам 

Кабінет міністрів ухвалив дві постанови про 

допомогу фермерським господарствам.

 

 

В Україні ввели в обіг монети номіналом 10 

гривень 

Національний банк України 3 червня 2020 року 

ввів в обіг монети номіналом 10 гривень. 

 

В Україні цьогоріч виробництво сталі 

зменшилося майже на 11% 

За січень-травень 2020 року виробництво сталі 

в Україні скоротилося на 10,7% у порівнянні з 

аналогічним періодом 2019 року, до 8,28 млн 

тонн.

 

 

Україна може стати лідером із залучення 

іноземного капіталу в гральну індустрію - 

експерт 

Це станеться після легалізації азартних ігор у 

результаті мобілізації капіталу Parimatch на 

міжнародному ринку, вважають у компанії
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Викраденого у Криму українського 

військового посадили в СІЗО 

Адвокат Іслям Веліляєв готує апеляцію на 

арешт українського військовослужбовця 

Євгена Добринського, якого 3 червня 

підконтрольний Росії Київський районний суд 

Сімферополя взяв під варту до 1 липня.

 

 

Поліція Криму оголосила підозру омонівцю 

за побиття українського активіста 

Слідчі поліції Криму повідомили про підозру 

омонівцю за побиття українського активіста.

 

 

Комітет ВР пропонує провести слухання 

щодо захисту прав людини — Денісова 

Комітет ВР з питань прав людини, деокупації 

та реінтеграції тимчасово 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Крісло голови ОДА за $1 мільйон: 

―продавцям‖ оголосили підозри 

Правоохоронці оголосили підозру двом 

затриманим напередодні чоловікам, які за 

сприяння в призначенні головою Харківської 

ОДА вимагали 1 млн доларів.
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НАБУ завершило слідство у справі 

Гладковського і Павловського 

Національне антикорупційне бюро завершило 

слідство у справі колишнього першого 

заступника секретаря РНБО Олега 

Гладковського і ексзаступника міністра 

оборони Ігоря Павловського.

 

 

ДБР викликає Порошенка на допит у справі 

"плівок Деркача" 

Державне бюро розслідувань викликає 

експрезидента Петра Порошенка на допит у 

справі щодо аудіоматеріалів, оприлюднених 

народним депутатом Андрієм Деркачем.

 

 

Служба безпеки повідомила про підозру 11 

"керівникам" і ватажку "ЛНР" 

Слідчі Служби безпеки України за три місяці 

повідомили про підозру 11 очільникам 

"міністерств", "адміністрацій" і "депутатам" 

так званої "ЛНР", а також ватажку 

терористичного угруповання. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Ми готові до будь-яких вчинків і дій Росії - 

Олексій Резніков, віцепрем’єр-міністр – 

міністр з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій ІНТЕРВ'Ю 

Другого червня відбувся одноденний робочий візит до 
Берліна української делегації, до складу якої увійшли 4 
політики, які безпосередньо займаються питанням 
мирного врегулювання на Донбасі. 
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―Мінус‖ 50 мільярдів в бюджеті. Що ж буде 

до кінця року? АНАЛІТИКА 

Експерти прогнозують черговий перегляд 

Державного кошторису і радять, як 

мінімізувати фінансовий ―недобір‖

 

 

Як у морській столиці туристичний «пиріг» 

ділять АНАЛІТИКА 

В Одесі стартує курортний сезон: замість буму 

- акції за доступ до моря

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні з 5 червня поновлять внутрішнє 

авіасполучення 

Уряд із 5 червня запустить внутрішні 

авіасполучення, а із 15 червня – міжнародні.

 

 

Як сплатити штраф за порушення на 

дорогах - водіям назвали три способи 

Є декілька можливостей для сплати штрафів 

щодо перевищення швидкості в 

автоматичному режимі.
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Мінцифри запустило новий онлайн-курс 

"Кіберняні" 

Міністерство цифрової трансформації 

запустило новий онлайн-курс «Кіберняні» на 

платформі з цифрової грамотності «Дія. 

Цифрова освіта». 

 

Електронну бібліотеку світової україніки 

«Diasporiana» врятували від закриття 

Українці світу відгукнулися на заклик про 

допомогу врятувати електронну бібліотеку 

«Diasporiana» від закриття, зібравши 30 тис. 

грн за кілька годин.

 

 

В Україні запустили мобільний додаток 

"Штрафи ПДР" 

У Міністерстві внутрішніх справ запустили 

мобільний додаток, який дозволяє громадянам 

перевірити наявність штрафів за порушення 

ПДР. 

 

 

Найвищі вуха: київський пес із притулку 

встановив національний рекорд 

Національний Реєстр Рекордів зафіксував 

новий рекорд у категорії "Жива природа" - 

"Найвищі вуха у собаки". Рекорд встановив 

песик з притулку Умка. 
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Українські велотуристи обирають Карпати, 

Поділля та Полісся – Держтуризм 

Велосипедний туризм в Україні набирає 

обертів. Найпопулярніші напрямки – Карпати, 

Закарпаття, Поділля та Полісся.
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