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Цей жахливий, жахливий, жахливий, 

жахливий референдум 

Звідки в української еліти страх перед 

народним волевиявленням?

 

Саакашвили розповів, на кого досі 

ображається 

Екс-президент Грузії та колишній голова 

Одеської обласної державної адміністрації 

Міхеїл Саакашвілі заявив, що не тримає образи 

на главу Міністерства внутрішніх справ 

України Арсена Авакова.

СВІТ 
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США готові до переговорів з Іраном без 

попередніх умов — Помпео 

Офіційний Вашингтон готовий до переговорів 

з іранською владою без будь-яких попередніх 

умов з метою розрядити напруженість, яка 

виникла на тлі побоювань щодо ескалації 

конфлікту.

 

Трамп гарантував демократам провал у 

справі щодо свого імпічменту 

Члени Демократичної партії США, які 

контролюють Палату представників Конгресу, 

не зможуть домогтися імпічменту президента 

США Дональда Трампа.

 

Німецькі консерватори прагнуть зберегти 

коаліцію 

Християнський блок ХДС/ХСС хоче зберегти 

правлячу коаліцію після відходу з поста голови 

Соціал-демократичної партії, яка входить в 

нього.

 

Британці готові екстрадувати Ассанжа до 

США 

Міністр закордонних справ Великої Британії та 

кандидат у прем'єр-міністри країни Джеремі 

Гант заявив, що не перешкоджатиме 

екстрадиції до США засновника WikiLeaks 

Джуліана Ассанжа.
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Трамп не виключає, що американські 

компанії підуть із Мексики 

Американські компанії покинуть територію 

Мексики і повернуться до Сполучених Штатів 

в тому разі, якщо влада Мексики не припинить 

незаконну міграцію в США.

 

Канада тимчасово закрила посольство своє 

у Венесуелі 

Міністр закордонних справ Канади Христя 

Фріланд заявила про тимчасове закриття 

канадського посольства в Венесуелі.

 

Папа Римський в Румунії вибачився перед 

ромами 

Папа Римський Франциск в ході візиту в 

Румунію попросив від імені католицької 

церкви вибачення у ромів за багатовікову 

дискримінацію.

 

Штати висунули Європі ультиматум для 

змін в оборонній політиці - ЗМІ 

США хочуть отримати право на участь у 

європейських проектах озброєння та мати 

можливість експортувати країнам Європи свої 

технології, інакше ЄС ризикує залишитися без 

підтримки у протистоянні з РФ.

УКРАЇНА І СВІТ 
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Україна vs Росія: сьогодні стартує Суд в 

Гаазі 

О 10 годині ранку Суд в Гаазі почне розгляд 

заперечень Росії щодо наявності в Суду 

юрисдикції щодо позову України.

 

Максакова каже, що вбивство Вороненкова 

замовив друг сім'ї 

Марія Максакова, вдова колишнього депутата 

Держдуми РФ Дениса Вороненкова, вважає, 

що до вбивства її чоловіка причетний екс-

співробітник Слідчого комітету РФ (СК) Денис 

Панаїтов.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Знайомтесь: Егіл Левітс, обраний президент 

Латвії 

Його сімейна хроніка читається, як захопливий 

історичний роман

 

Лагідні хвилі Атлантики 

Безвізовий туристичний щоденник 

кореспондентів Укрінформу – іспанська 

сторінка
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Коли йдеться про здоров’я, не може бути 

―незручних тем‖ - Супрун 

Виконувач обов’язків міністра охорони 

здоров’я Уляна Супрун наголошує на 

необхідності сексуальної освіти дітей та 

підлітків.

СУСПІЛЬСТВО 

 

3 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в світі відзначають Всесвітній день 

велосипеда.

 

Окупанти п'ять разів обстріляли позиції 

ЗСУ, тричі - із заборонених мінометів 

2 червня збройні формування Російської 

Федерації п'ять разів порушили режим 

припинення вогню, з них тричі – із 

застосуванням заборонених Мінськими 

угодами мінометів калібру 82 мм. 

 

Юрій Тимошенко. 1. Коли естрада була 

українською економікою  

Продовження мультимедійного циклового 

проекту "КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ" – до 100-

річчя від дня народження Праотця 

українського стендапу
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Юрій Тимошенко. 2. То Неру, а це ж 

Тарапунька 

Завершуємо, в рамках проекту "КАЛИНОВИЙ 

К@ТЯГ", розповідь про Праотця українського 

стендапу – до 100-річчя від дня народження

 

Померла українська перекладачка книг про 

Пеппі Довгупанчоху і Карлсона 

Померла відома українська перекладачка книг 

про Пеппі Довгупанчоху і Карлсона Ольга 

Сенюк.

 

Початок тижня прийде до українців зі 

спекою та дощами 

У понеділок, 3 червня, в Україні очікуються 

короткочасні дощі, температура 25-30°.

 

3 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Оленки-льоносійки; прогнозуємо 

погоду на осінь і з легким серцем вступаємо в 

новий місячний цикл

СПОРТ 
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Справедлива перемога «Ліверпуля» 

Команда Юргена Клоппа довела свій клас і 

сповна використала удачу.

 

Українські синхроністки здобули «золото» і 

«срібло» на змаганнях в Барселоні 

Українські синхроністки здобули золоту 

медаль під час змагань Світової серії FINA в 

іспанській Барселоні.

 

Ярмоленко не допоможе збірній в матчах 

проти Сербії та Люксембургу – Шевченко 

Участь Марлоса в цих поєдинках наразі під 

питанням.
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