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ТОП 

 

В Україні від сьогодні - новий етап 

послаблення карантину: що дозволять 

В Україні від сьогодні, 5 червня, 

послаблюються карантинні обмеження.

 

“Паризькі домовленості” і саміт у Берліні: 

про що Зеленський говорив із Меркель 

Президент Володимир Зеленський та канцлер 

Німеччини Ангела Меркель підтвердили 

необхідність послідовної імплементації всіх 

домовленостей, …

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039941-v-ukraini-vid-sogodni-novij-etap-poslablenna-karantinu-so-dozvolat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039941-v-ukraini-vid-sogodni-novij-etap-poslablenna-karantinu-so-dozvolat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039941-v-ukraini-vid-sogodni-novij-etap-poslablenna-karantinu-so-dozvolat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040482-parizki-domovlenosti-i-samit-u-berlini-pro-so-zelenskij-govoriv-iz-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040482-parizki-domovlenosti-i-samit-u-berlini-pro-so-zelenskij-govoriv-iz-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040482-parizki-domovlenosti-i-samit-u-berlini-pro-so-zelenskij-govoriv-iz-merkel.html


 

Наєв: Через загрозу вторгнення РФ 

посилили охорону інфраструктури у двох 

областях. ЕКСКЛЮЗИВ 

Військові та правоохоронці посилили охорону 

об'єктів критичної інфраструктури в 

Херсонській та Миколаївській областях у 

контексті можливого вторгнення з боку РФ.

 

У Раді зареєстрували проєкт постанови про 

звільнення Авакова 

У Верховній Раді зареєстровано проєкт 

постанови про звільнення Арсена Авакова з 

посади міністра внутрішніх справ.

 

 

Смерть дитини у Запоріжжі: Денісова 

звернулася до Нацполіції та Міносвіти 

Уповноважений ВР з прав людини Людмила 

Денісова закликала голову Нацполіції Ігоря 

Клименка взяти під особистий контроль 

досудове розслідування загибелі однорічної 

дитини у Запоріжжі. 

 

“Музичні історії” від Укрінформу 

ПОДКАСТ 

Історія перша: “Реве та стогне...” у ритмі 

вальсу, або чому Україна впродовж десятиліть 

залишалась міфічною територією для західних 

музикантів.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3040510-naev-u-dvoh-oblastah-posilili-ohoronu-infrastrukturi-cerez-zagrozu-vtorgnenna-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3040510-naev-u-dvoh-oblastah-posilili-ohoronu-infrastrukturi-cerez-zagrozu-vtorgnenna-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3040510-naev-u-dvoh-oblastah-posilili-ohoronu-infrastrukturi-cerez-zagrozu-vtorgnenna-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3040510-naev-u-dvoh-oblastah-posilili-ohoronu-infrastrukturi-cerez-zagrozu-vtorgnenna-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040569-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-zvilnenna-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040569-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-zvilnenna-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040569-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-zvilnenna-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3040471-smert-ditini-u-zaporizzi-denisova-zvernulasa-do-nacpolicii-ta-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3040471-smert-ditini-u-zaporizzi-denisova-zvernulasa-do-nacpolicii-ta-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3040471-smert-ditini-u-zaporizzi-denisova-zvernulasa-do-nacpolicii-ta-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3040365-muzicni-istorii-vid-ukrinformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3040365-muzicni-istorii-vid-ukrinformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3040365-muzicni-istorii-vid-ukrinformu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна піде до суду в Гаазі через 

переслідування журналістів у Криму 

Прокуратура Автономної Республіки Крим 

спільно з Українською Гельсінською спілкою з 

прав людини готує повідомлення в Офіс 

прокурора 

 

Меморандум МВФ не передбачає 

підвищення пенсійного віку — Марченко 

Меморандум співпраці з Міжнародним 

валютним фондом не передбачає підвищення 

пенсійного віку.

 

 

Відкриття кордонів ЄС для українців 

залежить від статистики COVID-19 – Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

переконаний, що країни ЄС відкриють свої 

кордони для українців після "незначного 

покращення" ситуації з COVID-19 в Україні.

 

 

Червоний Хрест відправив жителям 

окупованого Донбасу 54 тонни гумдопомоги 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста 

направив 54 тонни гуманітарної допомоги 

жителям окупованого Донбасу.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3040528-ukraina-zvernetsa-do-sudu-v-gaazi-cerez-peresliduvanna-zurnalistiv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3040528-ukraina-zvernetsa-do-sudu-v-gaazi-cerez-peresliduvanna-zurnalistiv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3040528-ukraina-zvernetsa-do-sudu-v-gaazi-cerez-peresliduvanna-zurnalistiv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3039892-memorandum-mvf-ne-peredbacae-pidvisenna-pensijnogo-viku-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3039892-memorandum-mvf-ne-peredbacae-pidvisenna-pensijnogo-viku-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3039892-memorandum-mvf-ne-peredbacae-pidvisenna-pensijnogo-viku-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040211-vidkritta-kordoniv-es-dla-ukrainciv-zalezit-vid-statistiki-covid19-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040211-vidkritta-kordoniv-es-dla-ukrainciv-zalezit-vid-statistiki-covid19-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040211-vidkritta-kordoniv-es-dla-ukrainciv-zalezit-vid-statistiki-covid19-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3040202-cervonij-hrest-vidpraviv-zitelam-okupovanogo-donbasu-54-tonni-gumdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3040202-cervonij-hrest-vidpraviv-zitelam-okupovanogo-donbasu-54-tonni-gumdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3040202-cervonij-hrest-vidpraviv-zitelam-okupovanogo-donbasu-54-tonni-gumdopomogi.html


КОРОНАВІРУС 

 

У Києві не відкриють ресторани та басейни 

– Кличко 

У Києві поки не відкриватимуть ресторани та 

басейни.

 

За добу коронавірус підтвердили ще у 82 

киян – Кличко. ІНФОГРАФІКА 

У столиці вже 3 292 підтверджених випадків 

захворювання на COVID-19.

 

 

ОП: пом'якшення карантину можуть 

переглянути, якщо кількість випадків 

COVID-19 зростатиме 

В Україні третій день поспіль спостерігається 

збільшення кількості

 
 

 

Село на Сумщині закривають на карантин 

У селі Горобівка Білопільського району 

Сумської області через сплеск захворюваності 

на COVID-19 запровадять обмеження на в’їзд і 

виїзд. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3040150-u-kievi-ne-vidkriut-restorani-ta-basejni-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3040150-u-kievi-ne-vidkriut-restorani-ta-basejni-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3040150-u-kievi-ne-vidkriut-restorani-ta-basejni-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3040134-za-dobu-koronavirus-pidtverdili-se-u-82-kian-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3040134-za-dobu-koronavirus-pidtverdili-se-u-82-kian-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3040134-za-dobu-koronavirus-pidtverdili-se-u-82-kian-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040241-zahvoruvanist-na-covid19-zrostae-tretij-den-pospil-smigal-na-naradi-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040241-zahvoruvanist-na-covid19-zrostae-tretij-den-pospil-smigal-na-naradi-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040241-zahvoruvanist-na-covid19-zrostae-tretij-den-pospil-smigal-na-naradi-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040241-zahvoruvanist-na-covid19-zrostae-tretij-den-pospil-smigal-na-naradi-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3040330-selo-na-sumsini-zakrivaut-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3040330-selo-na-sumsini-zakrivaut-na-karantin.html


 

На Луганщині вирішили дозволити 

відкриття ресторанів 

Регіональна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Луганської області дозволила поновити роботу 

ресторанів у регіоні.

 

 

В Україні всіх призовників хочуть 

тестувати на COVID-19 

Військкомати дотримуються карантинних 

заходів та відповідних обмежень під час 

призовної кампанії; крім того, наразі 

вирішується питання щодо тестування всіх 

призовників на COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив голову Служби 

зовнішньої розвідки 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Валерія Євдокимова з посади голови Служби 

зовнішньої розвідки та призначив на цю 

посаду Валерія Кондратюка.

 

Аваков у Раді: Після інциденту у Кагарлику 

введуть відеофіксацію слідчих дій 

У поліції запровадять систему відеофіксації 

слідчих дій після інциденту у Кагарлику.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3040526-na-lugansini-virisili-dozvoliti-vidkritta-restoraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3040526-na-lugansini-virisili-dozvoliti-vidkritta-restoraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3040526-na-lugansini-virisili-dozvoliti-vidkritta-restoraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040227-v-ukraini-vsih-prizovnikiv-hocut-testuvati-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040227-v-ukraini-vsih-prizovnikiv-hocut-testuvati-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040227-v-ukraini-vsih-prizovnikiv-hocut-testuvati-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040274-zelenskij-priznaciv-golovu-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040274-zelenskij-priznaciv-golovu-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040274-zelenskij-priznaciv-golovu-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040037-avakov-u-radi-pisla-incidentu-u-kagarliku-vvedut-videofiksaciu-slidcih-dij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040037-avakov-u-radi-pisla-incidentu-u-kagarliku-vvedut-videofiksaciu-slidcih-dij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040037-avakov-u-radi-pisla-incidentu-u-kagarliku-vvedut-videofiksaciu-slidcih-dij.html


 

Рада посилила відповідальність за 

перешкоджання діяльності депутатів 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в 

цілому проєкт закону щодо посилення 

відповідальності за невиконання законних 

вимог та перешкоджання

 

Порятунок "Довженко-Центру": про що 

домовився Ткаченко з комітетом ВР 

Народні депутати, члени Комітету ВР з питань 

гуманітарної та інформаційної політики 

наступної середи візьмуть участь у нараді в 

МКІП, щоб разом визначитися з покроковою 

стратегією порятунку Національного центру 

 

Арахамія: "Слуга народу" може висунути в 

мери Києва жінку 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 

не виключає, що від політсили балотуватися в 

мери Києва може жінка.

 

 

МКІП рекомендуватиме на посаду мовного 

омбудсмена Літинського 

Переможцем конкурсного добору на посаду 

уповноваженого із захисту державної мови 

став Святослав Літинський.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040195-rada-posilila-vidpovidalnist-za-pereskodzanna-dialnosti-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040195-rada-posilila-vidpovidalnist-za-pereskodzanna-dialnosti-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040195-rada-posilila-vidpovidalnist-za-pereskodzanna-dialnosti-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040530-poratunok-dovzenkocentru-pro-so-domovivsa-tkacenko-z-komitetom-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040530-poratunok-dovzenkocentru-pro-so-domovivsa-tkacenko-z-komitetom-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040530-poratunok-dovzenkocentru-pro-so-domovivsa-tkacenko-z-komitetom-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3040450-arahamia-sluga-narodu-moze-visunuti-v-meri-kieva-zinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3040450-arahamia-sluga-narodu-moze-visunuti-v-meri-kieva-zinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3040450-arahamia-sluga-narodu-moze-visunuti-v-meri-kieva-zinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040522-mkip-rekomenduvatime-na-posadu-movnogo-ombudsmena-litinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040522-mkip-rekomenduvatime-na-posadu-movnogo-ombudsmena-litinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040522-mkip-rekomenduvatime-na-posadu-movnogo-ombudsmena-litinskogo.html


 

Перейменування Міненерго: уряд залишив 

Буславець в.о. міністра 

Уряд у зв'язку з перейменуванням 

Міністерства енергетики та захисту довкілля 

визнав Ольгу Буславець такою, що … 

 

 

У перемогу України над Росією вірить 50% 

українців – КМІС. ОПИТУВАННЯ 

Половина учасників (50,5%) опитування вірить 

у те, що Україна здобуде перемогу над Росією, 

а 10,3% переконані у тому, що таки Росія 

переможе.

 

 

Під Радою чоловік здійснив спробу 

самопідпалу 

Під Верховною Радою чоловік здійснив спробу 

самопідпалу.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Валютний курс: чому загальне економічне 

падіння не злякало гривню 

Вихід з карантину, просування у співпраці з 

МВФ та надії на добрий врожай дозволяють 

гривні знову “бороти” долар попри загальні 

збитки економіки

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040409-perejmenuvanna-minenergo-urad-zalisiv-buslavec-vo-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040409-perejmenuvanna-minenergo-urad-zalisiv-buslavec-vo-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3040409-perejmenuvanna-minenergo-urad-zalisiv-buslavec-vo-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040222-u-peremogu-ukraini-nad-rosieu-virit-50-ukrainciv-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040222-u-peremogu-ukraini-nad-rosieu-virit-50-ukrainciv-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040222-u-peremogu-ukraini-nad-rosieu-virit-50-ukrainciv-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040057-pid-radou-colovik-zdijsniv-sprobu-samopidpalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040057-pid-radou-colovik-zdijsniv-sprobu-samopidpalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3040057-pid-radou-colovik-zdijsniv-sprobu-samopidpalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3040299-valutnij-kurs-comu-zagalne-ekonomicne-padinna-ne-zlakalo-grivnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3040299-valutnij-kurs-comu-zagalne-ekonomicne-padinna-ne-zlakalo-grivnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3040299-valutnij-kurs-comu-zagalne-ekonomicne-padinna-ne-zlakalo-grivnu.html


 

Міністр фінансів прогнозує подешевшання 

газу в наступному опалювальному сезоні. 

Міністр фінансів Сергій Марченко прогнозує 

встановлення ринкових цін на газ і за рахунок 

цього - подешевшання газу в наступному 

опалювальному сезоні. 

 

Пандемія не вплинула на міжнародні 

резерви — Нацбанк 

Україна зберігає пристойний рівень 

міжнародних резервів попри пандемію.

 

 

Розглянули проєкти, що претендують на 

державні інвестиції, – Мінекономіки 

Міжвідомча комісія з питань державних 

інвестиційних розпочала визначення проєктів, 

які можуть претендувати на державні 

інвестиції. 

 

Всю інфраструктуру підтримки бізнесу 

планують оцифрувати 

Міністерство цифрової трансформації за 

підтримки Програми ULEAD with Europe 

планує оцифрувати усі об’єкти інфраструктури 

підтримки бізнесу в Україні.
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Українські підприємства переходять на 

переробку відходів у біогаз – МХП 

Якщо Україна хоче стати потужним гравцем на 

світовому аграрному ринку, вона має перейти 

на чисту енергетику.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Зеленський попросив Папу Римського 

допомоги у визволенні українців, 

утримуваних РФ 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Папою Римським 

Франциском.

 

 

З початку року зафіксували 30 нападів на 

журналістів - НСЖУ 

У травні Нацспілка журналістів України 

зафіксувала чотири інциденти фізичної агресії 

щодо працівників ЗМІ, загалом за 5 місяців 

2020 року зафіксовано 30 інцидентів із 

застосуванням сили щодо журналістів.

 

 

В окупованому Криму прихильник "Свідків 

Єгови" отримав шість років за ґратами 

Так званий "верховний суд" Криму 

задовольнив апеляційну скаргу "прокуратури", 

засудивши ялтинського прихильника 

релігійної організації "Свідки Єгови" Артема 

Герасимова до шести років позбавлення волі.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Аваков: Встановили 67 причетних до 

стрілянини в Броварах 

Станом на 5 червня встановлено 67 причетних 

до стрілянини у Броварах, 39 особам обрано 

запобіжні заходи.

 

 

НАЗК викликає Киву для пояснень  

Національне агентство з питань запобігання 

корупції запросило народного депутата Іллю 

Киву ("Опозиційна платформа – За життя") для 

надання пояснень.

 

 

НАБУ завершило слідство у справі про 

недекларування статків Трухановим 

Національне антикорупційне бюро завершило 

слідство у справі про недекларування статків 

Одеським міським головою Геннадієм 

Трухановим.

 

Київ наполягає, що має право скасувати 

ДПА - попри заяви Міносвіти 

У Київській міський державній адміністрації 

зазначають, що мають право ухвалювати 

рішення про скасування ДПА/ЗНО для 11 

класів у Києві.
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Запорізький суд арештував няню дитсадка, 

яку підозрюють у вбивстві дитини 

Шевченківський районний суд Запоріжжя 

обрав запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою 51-річній виховательці приватного 

нелегального садочка, яку підозрюють у 

вбивстві однорічної дівчинки.

 

Слідство щодо Богатирьової триває - 

прокуратура Києва 

Повторне складання та вручення повідомлення 

про підозру колишній віцепрем'єр-міністрові - 

міністру охорони здоров’я законом не 

передбачено, слідство щодо неї триває.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чи буде другий шанс у житомирського 

бурштину? 

У Житомирській області для аукціонів 

підготували 200 ділянок із покладами 

бурштину

 

 

Жодна моя вистава не мала такої долі, як 

прем’єра «Украденого щастя» - Дмитро 

Богомазов, головний режисер 

Національного академічного драмтеатру ім. 

Франка (ІНТЕРВ'Ю) 

Прем’єра вистави «Украдене щастя» у 

постановці Дмитра Богомазова мала відбутися 

на сцені Національного академічного 

драматичного театру ім. Івана Франка 7 квітня 

цього року.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У додатку "Дія" запустили першу в світі 

віртуальну бізнес-країну ВІДЕО 

У додатку "Дія" запущено першу в 

світі віртуальну бізнес-країну, де українці та 

підприємці з усього світу матимуть можливість 

швидко реалізовувати

 

 

Українці зможуть подорожувати до Греції з 

1 липня за умови стабільної епідситуації - 

МЗС 

Україна та Греція відновлять сполучення з 1 

липня за умови стабільної епідеміологічної 

ситуації у двох країнах.

 

Метро Києва обмежить вхід на кількох 

станціях - побільшало пасажирів ФОТО 

Пасажиропотік у столичному метро вже 

становить майже 800 тисяч пасажирів на день.

 

Кличко показав, як будують Подільсько-

Воскресенський міст 

Будівництво Подільсько-Воскресенського 

мостового переходу активно триває, уже 

почали встановлювати ванти на арочну 

конструкцію мосту.
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Понад 40% українців вважають, що країна 

"зшивається" – КМІС. ОПИТУВАННЯ 

Майже половина українців, які взяли участь в 

опитування КМІС, вважає, що країна 

розвивається, а інша половина переконана, що 

життя тут стає нестерпним.

 

 

Україна без шкуродерень: під Радою 

вимагають закрити хутрові ферми ФОТО 

Зоозахисники під ВР проводять акцію 

«Україна без шкуродерень», вимагаючи 

ухвалити закон, який має впорядкувати 

підприємницьку діяльність з

 

Міністр в ізоляторі, спалений "бобік" і 

вухатий рекорд ФОТО  ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

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