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СВІТ 

 

Помпео закликає Європу не пов'язувати 

свою енергетику з Росією 

Держсекретар США Майк Помпео закликав 

європейські країни диверсифікувати джерела 

постачання енергоносіїв, щоб їхня 

"енергетична база не була пов'язана з Росією".

 

США не скорочуватимуть обміну 

розвідданими з Британією – Трамп 

Попри тривалі заклики США до Лондона та 

інших союзників обмежити співпрацю з 

китайською компанією Huawei через загрози 

кібербезпеці, президент Дональд Трамп не 

скорочуватиме обмін розвідданими з 

Британією.
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США запровадили нові санкції проти Куби 

Нові обмеження спрямовані на зменшення 

доходів, які Куба отримує від туристичної 

галузі задля фінансування своїх військових 

операцій.

 

У Трампа продовжують блокувати запити 

щодо "російської" справи 

Білий дім наказав колишнім наближеним до 

Трампа чиновницям Гоуп Гікс та Енні 

Дональдсон проігнорувати запити Конгресу 

щодо передачі документів, які стосуються 

їхньої роботи в адміністрації.

 

Північна Македонія готова до переговорів 

про вступ у ЄС 

Прем'єр-міністр Республіки Північна 

Македонія Зоран Заєв вважає, що його країна 

готова до початку переговорів про членство в 

Євросоюзі.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський у Брюсселі спростував чутки 

про дефолт України 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що інформація про нібито дефолт в Україні є 

чутками, які не мають нічого спільного з його 

офіційною позицією.
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Україна і Польща будуть разом творити 

історію успіху — Зеленський 

Україна і Польща розбудовують справжнє 

стратегічне партнерство, яке дозволяє разом 

творити історію успіху у двосторонніх 

відносинах, а також в інтересах усієї Європи.

 

Єврокомісія назвала теплою зустріч 

Юнкера й Зеленського 

Єврокомісія назвала теплою зустріч між 

лідерами Єврокомісії і України, яка відбулася у 

вівторок у першій половині дня.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Рада Європи на шляху до втрати довіри і 

сенсу існування 

Сталі західні демократії виявилися не 

готовими фактично виконати свій обов'язок й 

вказати Росії на її місце

 

У фейсбуку прорив на українському фронті, 

але проблеми за океаном 

Що стоїть та чого очікувати від 

американського розслідування ймовірної змови 

технокорпорацій
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Трагедія в Переяславі є свідченням провалу 

реформи поліції — експерт 

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова, у якому 

підозрюють двох поліцейських, є доказом того, 

що переатестація правоохоронців була 

провалена.

СУСПІЛЬСТВО 

 

5 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні з ініціативи ООН відзначається 

Всесвітній день довкілля.

 

Ескалація на Донбасі: 16 обстрілів за добу, 

двоє бійців загинули, троє - поранені 

4 червня збройні формування Російської 

Федерації 16 разів порушили режим 

припинення вогню. Внаслідок ворожих 

обстрілів двоє військовослужбовців 

Об'єднаних сил загинули, троє українських 

захисників отримали поранення.

 

У Туреччині рятують немовля з України, 

яке народилося вагою менше кілограма 

У лікарні Анталії турецькі медики рятують 

дівчинку з України, яка народилася на 6-му 

місяці, її вага - лише 940 грамів.
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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ 

вкотре закликав звільнити Сущенка 

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ 

Арлем Дезір в річницю незаконного ув'язнення 

Романа Сущенка в черговий раз закликав 

російську владу звільнити українського 

журналіста.

 

УДАР іде на вибори. Кличко запропонував 

Саакашвілі очолити партію 

Київський міський голова Віталій Кличко 

заявив, що УДАР братиме участь у 

позачергових виборах народних депутатів 21 

липня, та запропонував екс-президенту Грузії 

Міхеїлу Саакашвілі стати головою партії.

 

ВООЗ не визнавала емоційне вигорання 

хворобою - Супрун 

Всесвітня організація охорони здоров’я не 

визнавала емоційне вигорання хворобою, як 

про це повідомляли деякі ЗМІ.

 

МЕРТ рекомендує туристам перевіряти у 

туроператорів ліцензію та фінзабезпечення 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України рекомендує туристам перевіряти, чи 

має туроператор чинну ліцензію та мінімальне 

фінансове забезпечення.

 

Літо набирає обертів: українцям обіцяють 

30-градусну спеку 

В Україні у середу, 5 червня, у більшості 

областей очікуються короткочасні дощі з 

грозами, температура повітря вдень 

підніметься до 31°.
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5 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні преподобної Єфросинії; осягаємо 

радість, чи заплаче листя клена і чи виявиться 

ризик благородною справою

СПОРТ 

 

Хацкевич домовився з «Динамо» про новий 

контракт – ЗМІ 

Київський клуб не шукає нового тренера.

 

Федерер і Надаль вийшли у півфінал Ролан 

Гаррос 

В Парижі нас чекає суперматч Федерер – 

Надаль.
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