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ТОП 

 

У Міннеаполісі в останню путь провели 

Джорджа Флойда 

В Міннеаполісі відбулась церемонія прощання 

з афроамериканцем Джорджем Флойдом, який 

загинув після затримання поліціянтами. 

 

 

У США під час протестів сталося майже 300 

нападів на журналістів 

Протягом масових заворушень у США у 

зв'язку з загибеллю афроамериканця Джорджа 

Флойда сталося щонайменше 279 нападів на 

журналістів. 
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На Кіпрі за добу не підтвердили жодного 

нового випадку COVID-19 

На Кіпрі вперше упродовж пандемії 

коронавірусу не зареєстрували жодного нового 

випадку захворювання упродовж доби. 

 

 

До Конгресу США внесли законопроєкт із 

санкціями проти Північного потоку-2 

Двопартійна група сенаторів у Конгресі США 

представила на розгляд законопроєкт, який 

передбачає введення нових санкцій проти 

російського газопроводу "Північний потік – 2". 

 

 

Білий дім обрав п'ять компаній, яким 

допоможе розробляти вакцину від COVID-

19 

Адміністрація Білого дому визначилася з 

п'ятьма найбільш перспективними 

дослідницькими проєктами з виготовлення 

вакцини проти коронавірусу, для подальшої 

підтримки цих зусиль та якомога скорішого 

початку імунізації населення. 

 

 

Чотири країни ЄС планують виготовляти 

вакцину від COVID-19 

Німеччина, Італія, Франція та Нідерланди 

вирішили об'єднати зусилля для виробництва 

вакцини від коронавірусу (COVID-19) на 

території Європейського Союзу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039865-na-kipri-za-dobu-ne-pidtverdili-zodnogo-novogo-vipadku-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039865-na-kipri-za-dobu-ne-pidtverdili-zodnogo-novogo-vipadku-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039865-na-kipri-za-dobu-ne-pidtverdili-zodnogo-novogo-vipadku-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039889-do-kongresu-ssa-vnesli-zakonoproekt-iz-sankciami-proti-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039889-do-kongresu-ssa-vnesli-zakonoproekt-iz-sankciami-proti-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039889-do-kongresu-ssa-vnesli-zakonoproekt-iz-sankciami-proti-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039797-bilij-dim-obrav-pat-kompanij-akim-dopomoze-rozroblati-vakcinu-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039797-bilij-dim-obrav-pat-kompanij-akim-dopomoze-rozroblati-vakcinu-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039797-bilij-dim-obrav-pat-kompanij-akim-dopomoze-rozroblati-vakcinu-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039797-bilij-dim-obrav-pat-kompanij-akim-dopomoze-rozroblati-vakcinu-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039833-cotiri-kraini-es-planuut-vigotovlati-vakcinu-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039833-cotiri-kraini-es-planuut-vigotovlati-vakcinu-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3039833-cotiri-kraini-es-planuut-vigotovlati-vakcinu-vid-covid19.html


 

Хакери атакували виборчі штаби Трампа і 

Байдена — Google 

Компанія Google зафіксувала спроби хакерів 

взяти під контроль комп'ютерні системи 

передвиборчих штабів американського 

президента Дональда Трампа і Джозефа 

Байдена, який балотується в президенти США 

у 2020 році та є основним конкурентом 

Трампа.

СВІТ 

 

Представник Німеччини розповів, коли 

керівництво ЄС розпочне зустрічі наживо 

Криза коронавірусу внесла свої корективи у 

діяльність керівних інституцій Євросоюзу, тож 

фізичні зустрічі на політичному рівні між 

представниками країн-членів зможуть 

розпочатися не раніше вересня поточного року. 

 

 

У Парижі замість військового параду 14 

липня вшанують медиків 

У Парижі традиційний військовий парад у день 

національного свята 14 липня не відбудеться - 

замість цього відбудуться інші військові 

церемонії та вшанування медичних 

працівників, які борються з пандемією 

коронавірусу. 

 

 

ЄС не визнає спроби влади Венесуели 

усунути Гуайдо з посади керівника 

парламенту 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель від 

імені всіх країн Євросоюзу заявив про 

невизнання так званих нових виборів голови 

Національної Асамблеї Венесуели та заперечив 

спробам владного режиму змістити з посади 

обраного керівника парламенту країни Хуана 

Гуайдо. 
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Моравецький попросив Сейм Польщі про 

вотум довіри та отримав його 

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш 

Моравецький під час дискусії в Сеймі у четвер 

попросив про вотум довіри до свого уряду. 

 

 

Сенат затвердив пропоновану Трампом 

кандидатуру головою Агентства з 

глобальних медіа 

Сенат США більшістю голосів затвердив 

кандидатуру Майкла Пака на посаду голови 

Агентства США з глобальних медіа, що 

здійснює нагляд за ЗМІ, які фінансуються з 

податків американських громадян. 

 

 

Іспанія перенесла відкриття кордону з 

Францією і Португалією на 1 липня 

Уряд Іспанії змінив рішення про відкриття 

сухопутних кордонів з Португалією і 

Францією 22 червня і заявив про відновлення 

руху з 1 липня. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Меморандум МВФ не передбачає 

підвищення пенсійного віку — Марченко 

Меморандум співпраці з Міжнародним 

валютним фондом не передбачає підвищення 

пенсійного віку. 
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Україна й Туреччина домовляються про 

поновлення регулярних авіарейсів 

Україна та Туреччина ведуть консультації 

щодо поновлення регулярного авіасполучення 

між країнами. 

УКРАЇНА 

 

В Україні відсьогодні - новий етап 

послаблення карантину: що дозволять 

Відсьогодні, 5 червня, в Україні послаблюють 

карантин, Кабінет Міністрів ухвалив постанову 

№ 435 від 3 червня. 

 

 

Міністр фінансів впевнений, що 

цьогорічний бюджет буде виконаний 

У Міністерстві фінансів впевнені, що Україна 

пройшла кризовий етап в економіці, а 

державний бюджет на 2020 рік буде виконано. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 14 разів порушили "тишу", під 

Красногорівкою працювали міномети 

Минулої доби збройні формування РФ 14 разів 

порушили режим припинення вогню та 

обстріляли позиції ЗСУ з заборонених 

"Мінськом" 120-мм мінометів, а також ПРК, 

гранатометів, великокаліберних кулеметів та 

стрілецької зброї. 

СУСПІЛЬСТВО 
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5 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні з ініціативи ООН відзначається 

Всесвітній день довкілля. 

 

 

Сенцов презентував свою нову книгу 

"Другу також варто придбати" 

Український режисер, письменник Олег 

Сенцов презентував 4 червня на Суспільному 

свій новий роман "Другу також варто 

придбати", а також розповів про наступне 

видання — "Щоденники голодування". 

 

 

Українська письменниця отримала 

німецьку літературну премію 

Німецьку "Міжнародну літературну премію", 

яку щорічно вручають за вперше перекладені 

на німецьку мову книги, в цьому році отримала 

українська письменниця і фотохудожниця 

Євгенія Бєлорусець. 

 

 

85% заробітчан у період пандемії хочуть 

залишитися у Польщі 

Більшість трудових мігрантів з-за меж ЄС, 

зокрема з України, під час епідемії COVID-19 

хочуть залишитися в Польщі. 
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Учасників протестів у США закликали 

пройти додаткове тестування на COVID-19 

Директор Центру контролю та профілактики 

захворювань США Роберт Редфілд закликав 

учасників масових протестів у країні пройти 

додаткове тестування на зараження 

коронавірусом, щоби запобігти новій хвилі 

захворювань. 

 

 

У Німеччині щасливець виграв €32 

мільйони в лотерею 

Мешканець або мешканка німецької землі 

Тюрингії виграв 32 мільйони євро в лотерею. 

 

 

Дочекалися літа: на Трійцю прогріє до +31° 

У п'ятницю, 5 червня, в Україні очікуються 

дощі та грози, температура вдень 19-28° тепла. 

 

 

5 червня: народний календар і астровісник 

Нині Єфросинії; чи заплаче листя клена, як 

гримітиме грім і про повню та місячне 

затемнення у Стрільці. 
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