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30.05 

 

 У Варшаві українці провели марш подяки польському народові. 
 Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що після закінчення війни його країна могла 
б стати одним з гарантів безпеки для України. 

 

31.05 
 Євросоюз включив до 6-го пакету санкцій проти РФ заборону страхування танкерів із російською нафтою. 
Нафтотрейдери та судновласники стверджують, що ця заборона є одним з найсерйозніших фінансових інструментів 
впливу ЄС. 

01.06 

 

 
 Сервіс графічного дизайну Canva оголосив, що блокує доступ до Canva в Росії в осяжному майбутньому та повністю 
виходить з РФ.. 
 

 Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відкрив у Бородянці та Бучі модульні 
містечка, які вміщають понад 1000 осіб. 

 Також Україна та Польща хочуть створити спільне підприємство з виготовлення 
зброї та військової техніки.  
 

 США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 700 млн 
доларів, до якого увійдуть у тому числі артилерійських систем HIMARS. Їх надають з 
політичною умовою не використовувати для ударів по цілях на території Росії. Системи 
дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів.  

 
 

 Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити в Україну системи ППО IRIS-T. Це найсучасніші системи 
протиповітряної оборони, які має Німеччина, пише Sueddeutsche Zeitung. 

 Тайвань виділить близько 4 мільйонів доларів для відновлення українських міст. Половина з цих коштів піде на 
відновлення Харкова, а по 500 тисяч доларів – на відбудову Чернігова, Миколаєва, Сум і Запоріжжя. Мінекономіки 
Тайваню ввело заборону на експорт сучасних чіпів до Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну. 

02.06 
 

 Сенат Ірландії визнав вторгнення Росії в Україну актом геноциду. Раніше схожі резолюції ухвалили Латвія, Литва, 
Естонія, Чехія та Канада. 

 Туреччина вирішила подарувати Литві безпілотник "Байрактар" для передачі 
українським військовим, на який литовці всією країною зібрали 5 млн євро. 
 

 Україна отримала новий пакет оборонної допомоги від Швеції. Швеція надасть 
Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки, у тому 
числі боєприпаси. Загальна вартість четвертого пакет підтримки — понад 95 млн 
євро. 

 Новопризначені посли іноземних держав будуть вручати вірчі грамоти президенту на території Софії Київської, 
продовжуючи тисячолітню історію зовнішньої політики України. 

 Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.. 
 

03.06 

 Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі. 
Зокрема, ЄС вирішив заборонити закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії 
до ЄС. Поступова відмова триватиме від шести місяців для сирої нафти до восьми місяців для інших 
нафтопродуктів. Ще ЄС поширює діючу заборону на надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень 
(SWIFT) на три додаткові російські кредитні установи – найбільший російський банк Сбербанк, Кредитний банк 
Москви та Російський сільськогосподарський банк. ЄС заборонить також надання в Росії бухгалтерських послуг, 
консультаційних послуг, хмарних сервісів. 

05.06 

 Іспанія готова передати Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові танки "Leopard". 
 

 Франція веде переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо заміни закупівель російської нафти, які 
припиняться після введення заборони ЄС на російську нафту. 

Міжнародна підтримка 



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

3 

 

 

 

 

 

 

  

30.05 
 

 Міноборони повідомило, що бої на сході досягли максимальної інтенсивності. 
 Найзапекліші бої точаться на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках 
— російські окупаційні війська ведуть вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити 
артилерією в глибину української оборони. 
 

31.05 

 Українські захисники знищили великий підрозділ приватної військової 
компанії "Вагнер" на Донбасі. 

01.06 
 

 Президент Зеленський заявив, що на фронті щодня гинуть 60-100 
українських військових, а ще 500 – отримують поранення. Також 
він наголосив на тому, що Україна не поспішатиме з деокупацією 
територій, якщо це вимагатиме десятків тисяч жертв, а чекатиме на 
потрібне озброєння. 
 

 На півночі Херсонської області підрозділи Збройних сил України 
звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів. 

 
 

 На Донецькому напрямку росіяни наступають за підтримки авіації — 
повідомив  Генштаб. Так, за підтримки вертольотів Ка-52 окупанти 
наступають у напрямку Лиман – Старий Караван, бої тривають. На Слов’янському напрямку 
противник перегрупував війська. У районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до 
Ізюма.. 
 

02.06 
 

 Українська військова розвідка прогнозує, що російські окупаційні війська збільшать авіаційні та 
ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури та спробують захопити все Чорноморське 
узбережжя України аж до Придністров’я. 
 

03.06 
 Збройні сили України посунули російські окупаційні війська із Сєвєродонецька на 20%.  З 3 червня 
у місті українським військовим почав допомагати Іноземний легіон. 
 

05.06 

 
 На Харківському напрямку росіяни ведуть активну оборону й обстрілюють цивільну 
інфраструктуру, а на Слов’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках намагаються 
наступати. В той же час глава Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 
Збройні сили контролюють рівно половину Сєвєродонецька і зауважив, що звільнення цього 
міста, яке в політичному плані є обласним центром,  деморалізує росіян. 
 

Військові позиції 
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30.05  Окупанти знову обстріляли Харків — поранено 3 мирних мешканців, у тому числі 16-річного хлопц. 

31.05 

 
 Загарбники завдали ракетного удару по Слов'янську, в результаті якого 
щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені. 
 

01.06 
 

 Щонайменше 800 людей, у тому числі дітей, переховуються у бомбосховищах 
під хімічним заводом «Азот» у Сєвєродонецьку, який постраждав від 
російських ракетних обстрілів. Росіяни з літака атакували об’єднання «Азот», 
внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень також ворог здійснив 
артилерійський обстріл заводу «Пролетарій» в Лисичанську.  

 
 Миколаїв обстріляли з артилерії: пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватні 
будинки та господарські будівлі. Загинули 2 людини, ще двоє поранені.  

 

 За словами очільника обласної військової адміністрації Луганської області 
Сергія Гайдая, область щодня втрачає 50-60 будинків. У селах та 
селищах, які штурмують росіяни, житло вигорає цілими вулицями.  
 

02.06 
 

 Унаслідок ракетних ударів по Львівщині пошкоджена залізнична інфраструктура у Стрийському та 
Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети, п’ять осіб поранено. 

 Станом на ранок 2 червня більше ніж 721 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної 
збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 261 дитина 
загинула та понад 460 поранено. Крім того, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо 
про загибель ще 17 та поранення 14 дітей внаслідок обстрілів ворогом м. Маріуполь Донецької області. 
Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами Росії українських міст та сіл пошкоджено 
1 938 закладів освіти, з них 182 зруйновані повністю. 

05.06 

 Близько 6 ранку 5 червня на Лівому березі Києва пролунало 5 
вибухів. Міноборони РФ стверджує, що ціль удару — "поставленные 
восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, 

размещенные в корпусах вагоноремонтного 
предприятия". В "Укрзалізниці" підтвердили, 
що війська РФ вдарили по Дарницькому 
вагоноремонтному заводу, але жодних 
"танків", про які говорить російська пропаганда, там немає. Голова правління 
УЗ запросив представників ЗМІ на ДВРЗ. “Вони (тобто росіяни) хочуть 

перекрити нам можливість експортувати українську продукцію на захід.” - прокоментував обстріл він. 
Того ж дня В. Путін заявив: "Якщо Київ отримає ракети дальньої дії, Росія робитиме висновки та 
застосовуватиме свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не завдаються".  Варто 
відзначити, що одна з російських ракет "Калібр", яку запустили по Києву, пролетіла 
критично низько над Південноукраїнською АЕС, що на Миколаївщині. 
 

 У Миколаєві рятувальники досі гасять масштабну пожежу на об’єкті 
інфраструктури, що виникла внаслідок російського обстрілу 4 червня. 
Повідомляється, що вогнем охоплені склади із зерновим шротом.  

Обстріли за тиждень 
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30.05 

 Окупанти могли вбити у Маріуполі більше, ніж 22 тисячі людей. За 
оцінками місцевої влади росіяни уже поховали у братських могилах 16 
тисяч осіб, ще 5 тисяч поховали комунальники до середини березня. 

 Зеленський заявив, що через блокаду Росією українських портів у 
Чорному морі і захоплення української частини берега Азовського моря, 
Україна не може відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, 
які вже є на складах. 

31.05 

 У Маріуполі окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російських 
паспортів. 

 Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Росія готова пропустити судна із зерном у Середземне 
море, якщо Україна розмінує порти. 

 

01.06 

 

 
 У Маріуполі залишаються понад 100 тисяч жителів — вони з квітня не мають доступу до питної 
води та їжі, окупанти видають їм питну воду за роботу. «Привезену питну воду вони просто так 
не видають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали, збирати [тіла] й допомагали їм 
ховати вбитих, приховувати ці воєнні злочини...», — розповів міський голова Маріупол. 

 В Україні щодня гине двоє дітей і четверо отримують поранення, звітує UNICEF. Більшість 
поранень діти отримують внаслідок використання окупантами вибухової зброї. У Києві з 24 лютого 
внаслідок воєнних дій постраждали 29 дітей, четверо з них загинули. 

 

02.06 
 

 Генеральний секретар НАТО підтримує спроби союзників знайти шляхи експорту більшої кількості 
зерна з України, у тому числі на кораблях. Раніше Литва, Естонія та Нідерланди заявили, що 
розглянуть можливість відправлення військово-морського супроводу, щоб допомогти кораблям вийти 
з портів України, які були заблоковані Росією. 

03.06 

 В Маріупольському районі окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та 
чиновників, які відмовилися співпрацювати з колаборантами та 
окупаційною владою. 

 Також у Маріуполі російські окупанти вирішили зносити будинки 
без розбору завалів, під якими можуть бути загиблі люди. За 
словами радника мера міста Андрющенка, тепер неможливо 
отримати дані про нові тіла загиблих, оскільки всі залишки 
будинків звозяться на сміттєзвалище Лівобережного району.  
 

 Росія "продала" Сирії вже 100 тисяч тонн краденого українського зерна на $40 мільйонів. 
 Путін заявляє, що Росія готова забезпечити вивезення українського зерна через окуповані нею порти 
Бердянська та Маріуполя, а також гарантує мирний прохід суден із зерном до міжнародних вод із тих 
портів, які перебувають під контролем України. 

 

05.06 

 Сім'ї захисників Маріуполя просять "Червоний хрест" домагатися від РФ кращих умов. За словами 
Катерини Прокопенко, дружини командира маріупольського полку "Азов", наразі є лише фото і 
відеофіксація російської сторони, звіту від міжнародних організацій нема. “Нам потрібна якраз третя 
незалежна сторона, яка покаже справжні умови", - пряма мова.. 

 Глава Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в ніч на 
неділю окупанти повністю зруйнували гуманітарний центр у Лисичанську, 
туди було більше 30 "прильотів". 
 

 За словами глави Донецької ОВА П. Кириленка, лише в одній Донецькій області 
росіяни за 3 місяці війни знищили 43 релігійні споруди, більшість з яких 
належала УПЦ МП.  

Гуманітарна криза 


