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ТОП 

 

Зеленський закликав не втягувати Україну 

в американські вибори 

Президент Володимир Зеленський виступив 

проти втягнення України у президентську 

виборчу кампанію в США через оприлюднені 

народним …

 

 

"Слуга народу" підтримала кандидатуру 

Ткаченка на посаду глави МКІП – депутат 

Фракція партії "Слуга народу" підтримала 

кандидатуру Олександра Ткаченка на посаду 

міністра культури та інформаційної політики.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3036992-zelenskij-zaklikav-ne-vtaguvati-ukrainu-v-amerikanski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3036992-zelenskij-zaklikav-ne-vtaguvati-ukrainu-v-amerikanski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3036992-zelenskij-zaklikav-ne-vtaguvati-ukrainu-v-amerikanski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037316-sluga-narodu-pidtrimala-kandidaturu-tkacenka-na-posadu-ministra-kulturi-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037316-sluga-narodu-pidtrimala-kandidaturu-tkacenka-na-posadu-ministra-kulturi-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037316-sluga-narodu-pidtrimala-kandidaturu-tkacenka-na-posadu-ministra-kulturi-deputat.html


 

Водій вантажівки, що в'їхала в натовп у 

Міннесоті, є громадянином США – 

Посольство України 

Затриманий у США водій вантажівки, що 

в'їхала в натовп протестувальників поблизу 

Міннеаполіса, 35-річний чоловік з українським 

прізвищем Богдан Вечірко, має громадянство 

США.

 

 

Поліція затримала чоловіка, який 

погрожував підірвати міст Метро - ВІДЕО 

Поліція затримала чоловіка, який погрожував 

підірвати міст Метро у Києві.

 

"Слуга народу" схвалила кандидатуру на 

посаду судді КСУ 

Фракція партії "Слуга народу" схвалила 

кандидатуру Віктора Кичуна на посаду судді 

Конституційного суду замість Миколи 

Мельника, який пішов у відставку 24 грудня 

2019 року.

 

 

Залишилося перезимувати літо: соцмережі 

про перший день червня. ОГЛЯД 

Холодний травень непомітно перейшов у 

холодний червень, і соцмережі обирають між 

пуховиками та пальтами. Але надія на кращу 

погоду ще жевріє

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3037303-vodij-vantazivki-so-vihala-v-natovp-u-minnesoti-e-gromadaninom-ssa-posolstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3037303-vodij-vantazivki-so-vihala-v-natovp-u-minnesoti-e-gromadaninom-ssa-posolstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3037303-vodij-vantazivki-so-vihala-v-natovp-u-minnesoti-e-gromadaninom-ssa-posolstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3037303-vodij-vantazivki-so-vihala-v-natovp-u-minnesoti-e-gromadaninom-ssa-posolstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3037145-policia-zatrimala-colovika-akij-pogrozuvav-pidirvati-mist-metro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3037145-policia-zatrimala-colovika-akij-pogrozuvav-pidirvati-mist-metro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3037145-policia-zatrimala-colovika-akij-pogrozuvav-pidirvati-mist-metro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037351-sluga-narodu-shvalila-kandidaturu-na-posadu-suddi-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037351-sluga-narodu-shvalila-kandidaturu-na-posadu-suddi-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037351-sluga-narodu-shvalila-kandidaturu-na-posadu-suddi-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3036875-zalisilosa-perezimuvati-lito-socmerezi-pro-persij-den-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3036875-zalisilosa-perezimuvati-lito-socmerezi-pro-persij-den-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3036875-zalisilosa-perezimuvati-lito-socmerezi-pro-persij-den-cervna.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Для моніторингу біля Керченської протоки 

потрібні кораблі НАТО – Кориневич 

Перебування у районі Керченської протоки 

кораблів країн-партнерів, зокрема держав 

НАТО, з метою моніторингу свободи 

судноплавства було б доцільним та дієвим.

 

 

Глави МЗС України і Туркменістану 

домовилися налагодити прямий контакт 

бізнесменів 

Міністри закордонних справ України Дмитро 

Кулеба і Туркменістану Рашид Мередов 

домовилися налагодити прямий контакт 

українських та туркменських компаній.

 

 

"Слуги народу" погодили кандидатуру 

Стефанішиної на посаду віцепрем'єра з 

євроінтеграції - депутат 

Фракція "Слуга народу" погодила 

гендиректора Урядового офісу координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції 

Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-

міністра з питань євроінтеграції.

 

 

Зеленська та ЮНІСЕФ підписали 

меморандум щодо захисту прав дітей 

Дружина Президента Олена Зеленська та 

голова Представництва Дитячого фонду ООН в 

Україні Лотта Сільвандер підписали 

Меморандум про взаєморозуміння щодо 

захисту прав.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3037396-dla-monitoringu-bila-kercenskoi-protoki-potribni-korabli-nato-korinevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3037396-dla-monitoringu-bila-kercenskoi-protoki-potribni-korabli-nato-korinevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3037396-dla-monitoringu-bila-kercenskoi-protoki-potribni-korabli-nato-korinevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3037143-glavi-mzs-ukraini-i-turkmenistanu-domovilisa-nalagoditi-pramij-kontakt-biznesmeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3037143-glavi-mzs-ukraini-i-turkmenistanu-domovilisa-nalagoditi-pramij-kontakt-biznesmeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3037143-glavi-mzs-ukraini-i-turkmenistanu-domovilisa-nalagoditi-pramij-kontakt-biznesmeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3037143-glavi-mzs-ukraini-i-turkmenistanu-domovilisa-nalagoditi-pramij-kontakt-biznesmeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037335-slugi-narodu-pogodili-kandidaturu-stefanisinoi-na-posadu-vicepremera-z-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037335-slugi-narodu-pogodili-kandidaturu-stefanisinoi-na-posadu-vicepremera-z-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037335-slugi-narodu-pogodili-kandidaturu-stefanisinoi-na-posadu-vicepremera-z-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037335-slugi-narodu-pogodili-kandidaturu-stefanisinoi-na-posadu-vicepremera-z-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3037225-zelenska-ta-unisef-pidpisali-memorandum-sodo-zahistu-prav-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3037225-zelenska-ta-unisef-pidpisali-memorandum-sodo-zahistu-prav-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3037225-zelenska-ta-unisef-pidpisali-memorandum-sodo-zahistu-prav-ditej.html


 

Пункт пропуску "Кучурган" на кордоні з 

Молдовою поновлює роботу 

Пункт пропуску «Кучурган» на українсько-

молдовській ділянці кордону поновить роботу 

о 8.00 2 чепвня.

 

 

У Франції вшановують Анну Київську – 

першого українського дипломата у Європі 

У Франції проходять дні вшанування пам’яті 

королеви Анни Київської, яка вважається 

першим українським дипломатом у Європі.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 24 012 випадків 

коронавірусу, з них за добу – 340 

Станом на 1 червня в Україні лабораторно 

підтверджено 24 012 випадків COVID-19. За 

добу зафіксовано 340 нових випадків.

 

За добу коронавірус підтвердили у 58 киян 

У Києві за останню добу захворювання на 

COVID-19 підтвердилося у 58 осіб і померло 

двоє інфікованих.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3037328-punkt-propusku-kucurgan-na-kordoni-z-moldovou-ponovlue-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3037328-punkt-propusku-kucurgan-na-kordoni-z-moldovou-ponovlue-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3037328-punkt-propusku-kucurgan-na-kordoni-z-moldovou-ponovlue-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3037215-u-francii-vsanovuut-annu-kiivsku-persogo-ukrainskogo-diplomata-u-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3037215-u-francii-vsanovuut-annu-kiivsku-persogo-ukrainskogo-diplomata-u-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3037215-u-francii-vsanovuut-annu-kiivsku-persogo-ukrainskogo-diplomata-u-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3036771-v-ukraini-pidtverdili-24-012-vipadkiv-koronavirusu-z-nih-za-dobu-340.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3036771-v-ukraini-pidtverdili-24-012-vipadkiv-koronavirusu-z-nih-za-dobu-340.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3036771-v-ukraini-pidtverdili-24-012-vipadkiv-koronavirusu-z-nih-za-dobu-340.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3036942-za-dobu-koronavirus-pidtverdili-u-58-kian.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3036942-za-dobu-koronavirus-pidtverdili-u-58-kian.html


 

П’ять областей та Київ не готові до третього 

етапу виходу з карантину ІНФОГРАФІКА 

Львівська, Волинська, Рівненська, Чернівецька 

і Донецька області, а також місто Київ поки що 

не готові до третього етапу виходу з 

карантину.

 

 

У Свято-Вознесенському жіночому 

монастирі - спалах коронавірусу 

У Києві в Свято-Вознесенському 

Фролівському жіночому монастирі зафіксували 

спалах коронавірусу.

 

 

Дитсадки, спортзали та готелі: у Києві 

почався наступний етап послаблення 

карантину 

Київ з 1 червня розпочав наступний етап 

послаблення обмежувальних заходів.

 

 

Міжобласне автобусне сполучення 

запрацювало в 10 областях 

Міжобласне автобусне сполучення з 1 червня, 

запрацювало у 10 областях України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3036918-pat-oblastej-ta-kiiv-ne-gotovi-do-tretogo-etapu-vihodu-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3036918-pat-oblastej-ta-kiiv-ne-gotovi-do-tretogo-etapu-vihodu-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3036918-pat-oblastej-ta-kiiv-ne-gotovi-do-tretogo-etapu-vihodu-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3036937-u-svatovoznesenskomu-zinocomu-monastiri-spalah-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3036937-u-svatovoznesenskomu-zinocomu-monastiri-spalah-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3036937-u-svatovoznesenskomu-zinocomu-monastiri-spalah-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3036967-ditsadki-sportzali-ta-goteli-u-kievi-pocavsa-nastupnij-etap-poslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3036967-ditsadki-sportzali-ta-goteli-u-kievi-pocavsa-nastupnij-etap-poslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3036967-ditsadki-sportzali-ta-goteli-u-kievi-pocavsa-nastupnij-etap-poslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3036967-ditsadki-sportzali-ta-goteli-u-kievi-pocavsa-nastupnij-etap-poslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3037132-mizoblasne-avtobusne-spolucenna-zapracuvalo-v-10-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3037132-mizoblasne-avtobusne-spolucenna-zapracuvalo-v-10-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3037132-mizoblasne-avtobusne-spolucenna-zapracuvalo-v-10-oblastah.html


 

Як убезпечити дітей на майданчиках - 

поради батькам ІНФОГРАФІКА 

Центр громадського здоров'я надав поради, як 

убезпечити дітей від травматизму на дитячих 

майданчиках Міжнародний день захисту дітей.

УКРАЇНА 

 

Степанов заявив про медійні атаки та 

політичний тиск на МОЗ 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

заявив про медійні атаки та політичний тиск на 

МОЗ і наголосив, що виправлятиме "помилки в 

медичній реформі".

 

 

Аваков не прийшов на засідання 

профільного комітету ВР - депутат 

Міністр внутрішніх справ України Арсен 

Аваков не прийшов на засідання Комітету 

Верховної Ради з питань правоохоронної 

діяльності.

 

Зеленський затвердив персональний склад 

Нацради з питань антикорупційної 

політики 

Президент Володимир Зеленський вніс зміни у 

положення про Національну раду з питань 

антикорупційної політики та затвердив її 

персональний склад. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3037277-ak-ubezpeciti-ditej-na-majdancikah-poradi-batkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3037277-ak-ubezpeciti-ditej-na-majdancikah-poradi-batkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3037277-ak-ubezpeciti-ditej-na-majdancikah-poradi-batkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037123-stepanov-zaaviv-pro-medijni-ataki-ta-politicnij-tisk-na-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037123-stepanov-zaaviv-pro-medijni-ataki-ta-politicnij-tisk-na-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037123-stepanov-zaaviv-pro-medijni-ataki-ta-politicnij-tisk-na-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037254-avakov-ne-prijsov-na-zasidanna-profilnogo-komitetu-vr-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037254-avakov-ne-prijsov-na-zasidanna-profilnogo-komitetu-vr-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037254-avakov-ne-prijsov-na-zasidanna-profilnogo-komitetu-vr-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037076-zelenskij-zatverdiv-personalnij-sklad-nacradi-z-pitan-antikorupcijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037076-zelenskij-zatverdiv-personalnij-sklad-nacradi-z-pitan-antikorupcijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037076-zelenskij-zatverdiv-personalnij-sklad-nacradi-z-pitan-antikorupcijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037076-zelenskij-zatverdiv-personalnij-sklad-nacradi-z-pitan-antikorupcijnoi-politiki.html


 

Порошенко задекларував майже 773 

мільйони доходів за минулий рік 

П’ятий президент України та народний депутат 

від «Європейської солідарності» Петро 

Порошенко задекларував майже 773 млн 

гривень доходів за 2019 рік.

 

 

Разумков пояснив майже 27 мільйонів у 

своїй декларації 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

повідомив, що позичив 26,7 млн грн 

громадянину Олегу Галушку, що вказано в 

його декларації, ще у 2016 році, і гроші йому 

досі не повернули.

 

 

Степанов задекларував понад 19 мільйонів, 

годинники та чотири авто 

Міністр охорони здоров' я Максим Степанов 

задекларував понад 19 млн грн на банківських 

рахунках, чотири автівки, коштовності та 

права власності в низці компаній.

 

 

Вибори мера Києва: Качура теж братиме 

участь в праймеріз "Слуги народу" 

Народний депутат від фракції "Слуга народу" 

Олександр Качура братиме участь у 

внутрішньопартійних праймеріз з відбору 

кандидата від партії на вибори мера Києва.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3036669-porosenko-zadeklaruvav-majze-773-miljoni-dohodiv-za-minulij-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3036669-porosenko-zadeklaruvav-majze-773-miljoni-dohodiv-za-minulij-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3036669-porosenko-zadeklaruvav-majze-773-miljoni-dohodiv-za-minulij-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037139-razumkov-poasniv-majze-27-miljoniv-u-svoij-deklaracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037139-razumkov-poasniv-majze-27-miljoniv-u-svoij-deklaracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037139-razumkov-poasniv-majze-27-miljoniv-u-svoij-deklaracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037061-stepanov-zadeklaruvav-ponad-19-miljoniv-godinniki-ta-cotiri-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3037061-stepanov-zadeklaruvav-ponad-19-miljoniv-godinniki-ta-cotiri-avto.html
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Холодницький не виключає витоку даних 

щодо справ, переданих САП в Офіс 

генпрокурора 

Керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури (САП) Назар Холодницький 

висловив припущення, що стосовно матеріалів 

окремих кримінальних справ, які САП передає 

в Офіс генерального прокурора, може 

відбутися витік інформації.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Бізнесу видали 43 мільйони у межах 

програми "Доступні кредити 5-7-9%” 

За минулий тиждень українські банки в межах 

програми “Доступні кредити 5-7-9%” видали 

62 кредити на 43 млн грн.

 

 

Фонд гарантування на рік продовжив 

ліквідацію двох банків 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

продовжив на рік термін ліквідації ПАТ «Банк 

Михайлівський» та ПАТ «Діамантбанк».

 

 

Ринок нових легкових автомобілів в Україні 

цьогоріч скоротився на 7% 

В Україні з січня по травень 2020 року було 

зареєстровано 30 тис. одиниць нових легкових 

автомобілів, що на 7% менше, ніж за 

аналогічний період торік.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Щодо "плівок Деркача" розслідуються дві 

справи - Офіс генпрокурора 

За так званими плівками Деркача було 

відкрито два кримінальні провадження, і їх 

розслідують ДБР і НАБУ.

 

 

Підозрюваним у справі Шеремета надали 

доступ до матеріалів справи - МВС 

Копії матеріалів досудового розслідування у 

справі про вбивство журналіста Павла 

Шеремета підготовлено усім підозрюваним і 

їхнім адвокатам.

 

 

Суди закрили 80% справ щодо порушень 

фінансування партій та виборчих фондів – 

ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА 

Суди у 2019 році закрили 80% справ, 

переданих Національним агентством з питань 

запобігання корупції щодо порушень 

фінансування партій та виборчих фондів.

 

 

Суд заарештував 20 фігурантів справи щодо 

стрілянини у Броварах - Аваков 

20 фігурантам справи щодо стрілянини у 

Броварах обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою на 60 діб без застави. Ще 

одну справу буде розглянуто сьогодні.
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У справі Гримчака оголосили 

обвинувальний акт 

У Вищому антикорупційному суді під час 

розгляду справи щодо ексзаступника міністра з 

питань тимчасово окупованих територій 

прокурор САП оголосив обвинувальний акт. 

 

Суд призначив дату розгляду справи щодо 

оскарження закриття кордонів 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

закінчив підготовче провадження у справі про 

оскарження розпорядження Кабінету міністрів 

про тимчасове закриття державних кордонів та 

призначив на 10 червня розгляд справи по суті.

 

 

В Україні відкрили справу через вербування 

бойовиками неповнолітніх на Донбасі 

Офісом генерального прокурора внесено 

відомості про чергові факти порушення законів 

та звичаїв війни у ході збройного конфлікту на 

сході України, а саме залучення неповнолітніх 

до участі у збройному конфлікті на Донбасі.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як історичне минуле стає ідеологічним 

теперішнім. З дискусії публічних філософів 

Чи можуть сучасні історики контролювати 

вплив пропаганди і втручання влади? 
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Платформа з деокупації Криму спочатку 

може бути і без Росії  - Антон Кориневич, 

Постійний представник президента України 

в АР Крим ІНТЕРВ'Ю 

Хоч як Росія намагалася б стверджувати, що "питання 
Криму закрите", окупація півострова та пов’язані з нею 
проблеми залишаються у фокусі уваги як Української 
держави, так і міжнародної …

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українські туристи зможуть потрапити до 

Туреччини з 1 липня 

Туреччина з 1 липня відкриє кордони для 

іноземних туристів та відновить регулярні 

пасажирські перевезення з Україною.

 

 

У Києві запрацював залізничний вокзал. 

ВІДЕО 

У столиці з 1 червня почав працювати 

Центральний залізничний вокзал.

 

У МОЗ розповіли, на яких умовах з 1 червня 

відкриваються спортзали і басейни 

Відновлення роботи спортзалів, фітнес-центрів 

і басейнів з 1 червня передбачає дотримання 

низки вимог, у тому числі використання 

засобів індивідуального захисту
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За 90 днів до відправлення: УЗ відкрила 

продаж квитків на сім потягів 

АТ "Укрзалізниця" сьогодні, 1 червня, 

розпочало продаж квитків за 90 днів до дня 

відправлення на сім поїздів.

  

 

Фейки про 5G і коронавірус: у Мінцифри 

згадали про середньовіччя і відьом 

4G та 5G мобільний зв'язок не шкідливий для 

людського здоров'я та не поширює 

коронавірус.

  

 

Вступна кампанія і не тільки: Міносвіти 

оприлюднило перелік онлайн-ресурсів 

Міністерство освіти та науки оприлюднило 

перелік дистанційних та онлайн-ресурсів для 

освітян, абітурієнтів, батьків.

 

 

Топ-10 ідей для самостійних подорожей 

Закарпаттям 

Експерт із туризму зібрав для Укрінформу 

найцікавіші локації в Закарпатській області для 

подорожей після пом’якшення карантину
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На Тернопільщині квітнуть тендітні 

анемони 

Узлісся дібров на Тернопільщині вкрили білі 

анемони, що зазвичай цвітуть у квітні-травні.
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