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ТОП 

 

Рада призначила віцепрем’єрку та міністра 

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину 

на посаду віцепрем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, а 

також Олександра Ткаченка міністром 

культури та інформаційної політики.

 

Деталі нової програми Stand-By для 

України ще обговорюють – МВФ 

Директор пресофісу МВФ Джері Райс 

підтвердив, що Виконавча рада Фонду 

ухвалить рішення щодо нової програми 

кредитування Stand-By для України 9 червня, 

але до цього моменту параметри домовленості 

залишаються предметом обговорень.

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3039364-rada-priznacila-vicepremerku-ta-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3039364-rada-priznacila-vicepremerku-ta-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3039674-detali-novoi-programi-standby-dla-ukraini-se-obgovoruut-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3039674-detali-novoi-programi-standby-dla-ukraini-se-obgovoruut-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3039674-detali-novoi-programi-standby-dla-ukraini-se-obgovoruut-mvf.html


 

Якщо порушив карантин: Зеленський 

готовий заплатити штраф за каву ВІДЕО 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

готовий заплатити штраф, якщо він "щось 

порушував" у кав'ярні у Хмельницькому.

 

 

ЗСУ не використовують цивільних як 

"живий щит", на відміну від росіян – 

Україна в ОБСЄ 

Військовослужбовці Збройних сил України не 

стріляють по будинках цивільного населення 

на Донбасі, як і не використовують його у 

якості "живого щита" - на відміну від 

російських окупаційних сил.

 

 

Гроші на культуру й аудит МКІП: Ткаченко 

сказав, за що візьметься у першу чергу 

Новопризначений міністр культури та 

інформаційної політики Олександр Ткаченко 

заявив, що першими його кроками на новій 

посаді будуть відновлення достойного 

фінансування сфери культури та проведення 

аудиту Міністерства культури й 

інформполітики.

 

 

Скасування ДПА у Києві є незаконним — 

Міносвіти 

Наказ Департаменту освіти і науки Київської 

міської державної адміністрації від 3 червня 

№102 “Про звільнення у 2019/2020 

навчальному році від проходження державної 

підсумкової атестації”, є нечинним і не 

підлягає виконанню.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039382-akso-porusiv-karantin-zelenskij-gotovij-zaplatiti-straf-za-kavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039382-akso-porusiv-karantin-zelenskij-gotovij-zaplatiti-straf-za-kavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039382-akso-porusiv-karantin-zelenskij-gotovij-zaplatiti-straf-za-kavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3039714-zsu-ne-vikoristovuut-civilnih-ak-zivij-sit-na-vidminu-vid-rosian-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3039714-zsu-ne-vikoristovuut-civilnih-ak-zivij-sit-na-vidminu-vid-rosian-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3039714-zsu-ne-vikoristovuut-civilnih-ak-zivij-sit-na-vidminu-vid-rosian-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3039714-zsu-ne-vikoristovuut-civilnih-ak-zivij-sit-na-vidminu-vid-rosian-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039449-grosi-na-kulturu-j-audit-mkip-tkacenko-skazav-za-so-vizmetsa-u-persu-cergu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039449-grosi-na-kulturu-j-audit-mkip-tkacenko-skazav-za-so-vizmetsa-u-persu-cergu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039449-grosi-na-kulturu-j-audit-mkip-tkacenko-skazav-za-so-vizmetsa-u-persu-cergu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039612-skasuvanna-dpa-u-kievi-e-nezakonnim-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039612-skasuvanna-dpa-u-kievi-e-nezakonnim-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039612-skasuvanna-dpa-u-kievi-e-nezakonnim-minosviti.html


 

588 нових хворих за добу. Чи не поспішає 

Україна «пом’якшувати» карантин? 

АНАЛІТИКА 

Дивне у нас «плато» – з «ямами і горбами». А 

кажуть, що восени хворих на COVID-19 буде 

більше, а нинішні цифри пов’язані з 

проблемами тестування

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Раді Європи бачать загрозу для 

незалежності прокуратури України 

У Раді Європи розчаровані, що Верховна Рада 

України зберігає свої повноваження 

оголошувати недовіру генеральному 

прокурору, що може загрожувати незалежності 

системі прокуратури.

 

 

Єрмак упевнений, що «нормандський» саміт 

відбудеться до кінця року 

Переговори з Росією є як і раніше складними, 

але надія на проведення саміту в 

нормандському форматі в Берліні цього року є.

 

 

Росію поки не можна повертати до G7 – 

посол Німеччини при ЄС 

За нинішнього ставлення до України Росія не 

може знову приєднатися до «Великої сімки», а 

всі рішення щодо зміни формату G7 або 

запрошення на її зустрічі третіх країн як гостей 

мають прийматися виключно консенсусом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039669-588-novih-hvorih-za-dobu-ci-ne-pospisae-ukraina-pomaksuvati-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039669-588-novih-hvorih-za-dobu-ci-ne-pospisae-ukraina-pomaksuvati-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039669-588-novih-hvorih-za-dobu-ci-ne-pospisae-ukraina-pomaksuvati-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039669-588-novih-hvorih-za-dobu-ci-ne-pospisae-ukraina-pomaksuvati-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039753-u-radi-evropi-bacat-zagrozu-dla-nezaleznosti-prokuraturi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039753-u-radi-evropi-bacat-zagrozu-dla-nezaleznosti-prokuraturi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039753-u-radi-evropi-bacat-zagrozu-dla-nezaleznosti-prokuraturi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039576-ermak-upevnenij-so-normandskij-samit-vidbudetsa-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039576-ermak-upevnenij-so-normandskij-samit-vidbudetsa-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039576-ermak-upevnenij-so-normandskij-samit-vidbudetsa-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039523-rosiu-poki-ne-mozna-povertati-do-g7-posol-nimeccini-pri-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039523-rosiu-poki-ne-mozna-povertati-do-g7-posol-nimeccini-pri-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039523-rosiu-poki-ne-mozna-povertati-do-g7-posol-nimeccini-pri-es.html


 

В «Українському штабі» німецького МЗС 

працюватиме 11 дипломатів 

Міністерство закордонних справ ФРН 

призначило нового спецпредставника з питань 

України, у штабі якого працюватимуть 11 

фахівців.

 

 

Чехія готується збільшити видачу віз 

українцям 

Цього тижня в Україні поновили роботу ще 7 

візових центрів чеських дипломатичних 

представництв, а також візова секція 

Посольства Чеської республіки в Києві, які 

нарощують можливості видачі віз українським 

громадянам.

 

 

Росія проводить у Бразилії операцію з 

дискредитації України – посол 

ЕКСКЛЮЗИВ 

Заворушення у Бразилії та поширення 

провокативної інформації, зокрема щодо 

українських прапорів на мітингу на підтримку 

президента Жаїра Болсонаро, дають 

підстави говорити …

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 25 411 випадків 

COVID-19, за добу – 588 ІНФОГРАФІКА 

Станом на 4 червня в Україні лабораторно 

підтверджено 25 411 випадків COVID-19. За 

добу зафіксували 588 нових випадків.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039466-v-ukrainskomu-stabi-nimeckogo-mzs-pracuvatime-11-diplomativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039466-v-ukrainskomu-stabi-nimeckogo-mzs-pracuvatime-11-diplomativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039466-v-ukrainskomu-stabi-nimeckogo-mzs-pracuvatime-11-diplomativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039693-cehia-zbilsila-vidacu-viz-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039693-cehia-zbilsila-vidacu-viz-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039693-cehia-zbilsila-vidacu-viz-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039456-rosia-provodit-u-brazilii-operaciu-z-diskreditacii-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039456-rosia-provodit-u-brazilii-operaciu-z-diskreditacii-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039456-rosia-provodit-u-brazilii-operaciu-z-diskreditacii-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039456-rosia-provodit-u-brazilii-operaciu-z-diskreditacii-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039115-v-ukraini-pidtverdili-25-411-vipadkiv-covid19-za-dobu-588.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039115-v-ukraini-pidtverdili-25-411-vipadkiv-covid19-za-dobu-588.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039115-v-ukraini-pidtverdili-25-411-vipadkiv-covid19-za-dobu-588.html


 

Кабмін опублікував постанову про 

послаблення карантину з 5 червня 

Кабінет Міністрів опублікував постанову про 

послаблення карантинних заходів в Україні з 5 

червня.

 

 

Степанов назвав "карантинні" правила для 

ресторанів 

У регіонах, які відповідають критеріям 

послаблення карантину, 5 червня відкриються 

кафе та ресторани, але вхід відвідувачів туди 

заборонено без супроводу працівника закладу.

 

 

Кабмін назвав умову, за якої регіони 

зобов'язані посилити карантин 

Кабмін зобов'язав регіони скасовувати 

послаблення карантину, якщо три дні поспіль 

спостерігатиметься невідповідність 

епідеміологічної ситуації встановленим 

вимогам щодо пом’якшення карантину.

 

 

Для українських аеропортів розробили 

―карантинні‖ вимоги 

Державна авіаційна служба України видала 

рішення з безпеки польотів щодо 

експлуатаційних заходів протидії 

розповсюдженню інфекції коронавірусу.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039393-kabmin-opublikuvav-postanovu-pro-poslablenna-karantinu-z-5-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039393-kabmin-opublikuvav-postanovu-pro-poslablenna-karantinu-z-5-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039393-kabmin-opublikuvav-postanovu-pro-poslablenna-karantinu-z-5-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039777-stepanov-nazvav-karantinni-pravila-roboti-restoraniv-i-kafe-z-5-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039777-stepanov-nazvav-karantinni-pravila-roboti-restoraniv-i-kafe-z-5-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039777-stepanov-nazvav-karantinni-pravila-roboti-restoraniv-i-kafe-z-5-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039409-kabmin-nazvav-umovu-za-akoi-regioni-zobovazani-posiliti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039409-kabmin-nazvav-umovu-za-akoi-regioni-zobovazani-posiliti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039409-kabmin-nazvav-umovu-za-akoi-regioni-zobovazani-posiliti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039729-dla-ukrainskih-aeroportiv-rozrobili-karantinni-vimogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039729-dla-ukrainskih-aeroportiv-rozrobili-karantinni-vimogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039729-dla-ukrainskih-aeroportiv-rozrobili-karantinni-vimogi.html


УКРАЇНА 

 

Стефанішина провела першу нараду онлайн  

Ольга Стефанішина серед пріоритетів своєї 

роботи вбачає розширення політичної та 

економічної частини Угоди про асоціацію з 

ЄС, розвиток двостороннього співробітництва 

з країнами-сусідами та впровадження Річної 

національної програми під егідою Комісії 

Україна-НАТО.

 

 

Геращенко прокоментував збір підписів за 

відставку Авакова 

Заступник міністра внутрішніх справ України 

Антон Геращенко, коментуючи те, що народні 

депутати збирають підписи щодо відставки 

очільника МВС Арсена Авакова, зазначив, що 

народні обранці мають на це право згідно з 

законом.

 

 

Зеленський запропонує скасувати візи для 

країн, із яких захочуть приїхати туристи 

ВІДЕО 

Президент Володимир Зеленський 

пропонуватиме Міністерству закордонних 

справ (МЗС) провести візову лібералізацію для 

країн, громадяни яких прагнуть приїхати в 

Україну для туризму. 

 

 

Федина оскаржує у Верховному суді указ 

Зеленського щодо ДБР 

Народний депутат від “Європейської 

солідарності” Софія Федина заявила, що подає 

позовну заяву про визнання указу Президента 

Володимира Зеленського щодо структури ДБР 

протиправним і нечинним. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039794-stefanisina-provela-persu-naradu-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039794-stefanisina-provela-persu-naradu-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039500-gerasenko-prokomentuvav-zbir-pidpisiv-za-vidstavku-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039500-gerasenko-prokomentuvav-zbir-pidpisiv-za-vidstavku-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039500-gerasenko-prokomentuvav-zbir-pidpisiv-za-vidstavku-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3039486-zelenskij-zaproponue-skasuvati-vizi-dla-krain-iz-akih-zahocut-priihati-turisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3039486-zelenskij-zaproponue-skasuvati-vizi-dla-krain-iz-akih-zahocut-priihati-turisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3039486-zelenskij-zaproponue-skasuvati-vizi-dla-krain-iz-akih-zahocut-priihati-turisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3039486-zelenskij-zaproponue-skasuvati-vizi-dla-krain-iz-akih-zahocut-priihati-turisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039723-fedina-oskarzue-u-verhovnomu-sudi-ukaz-zelenskogo-sodo-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039723-fedina-oskarzue-u-verhovnomu-sudi-ukaz-zelenskogo-sodo-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039723-fedina-oskarzue-u-verhovnomu-sudi-ukaz-zelenskogo-sodo-dbr.html


 

Не знав, що орендую квартиру у фігуранта 

бази «Миротворець» - голова Харківської 

ОДА 

Голова Харківської облдержадміністрації 

Олексій Кучер особисто не знайомий з 

власником квартири, яку він орендує. 

 

 

Керівник правоохоронного органу не має 

йти у відставку через злочини підлеглих - 

Венедіктова 

Генпрокурор Ірина Венедіктова не вважає, що 

керівник правоохоронного органу має йти у 

відставку у разі скоєння злочинів його 

підлеглими.

 

 

Маркарова повертається в бізнес 

Ексміністр фінансів України Оксана 

Маркарова заявила про повернення у бізнес.

 

Держстат: Перепис населення за 

електронними реєстрами - це занадто 

амбіційно 

Держстат України готується до можливості 

здійснення перепису населення країни на 

основі діючих електронних реєстрів, проте на 

сьогодні це занадто амбітні цілі і через якість 

реєстрів, і через технічні аспекти цього 

питання.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3039506-ne-znav-so-orenduu-kvartiru-u-figuranta-bazi-mirotvorec-golova-harkivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3039506-ne-znav-so-orenduu-kvartiru-u-figuranta-bazi-mirotvorec-golova-harkivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3039506-ne-znav-so-orenduu-kvartiru-u-figuranta-bazi-mirotvorec-golova-harkivskoi-oda.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Україна та Ізраїль проводять політичні 

консультації щодо запуску Угоди про ЗВТ 

Представники міністерств закордонних справ 

України та Ізраїлю проводять політичні 

консультації щодо запуску Угоди про вільну 

торгівлю між країнами.

 

 

Укрспецекспорт став переможцем 

багатомільйонного тендеру на ремонт 

літака Іл-78 

Державну компанію "Укрспецекспорт", що 

входить до складу ДК "Укроборонпром", 

оголошено переможцем багатомільйонного 

тендеру на ремонт літака-заправника Іл-78.

  

 

У квітні виробництво рафінованої 

соняшникової олії збільшилося на 35% 

За квітень 2020 року виробництво рафінованої 

соняшникової олії в Україні зросло на 35,1%.

 

 

В Україні планують вперше провести 

сільськогосподарський перепис 

Державна служба статистики планує провести 

перепис сільськогосподарських 

домогосподарств.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна порушила в ОБСЄ питання 

дискримінації українців у Росії 

Україна закликає верховного комісара ОБСЄ у 

справах національних меншин Ламберто 

Заньєра негайно відреагувати на репресивні та 

дискримінаційні дії російської влади щодо 

української громади на території РФ.

 

 

ФСБ планує слідчі дії з військовим, 

викраденим на адмінкордоні з Кримом - 

адвокат 

Українського військового Євгена 

Добринського, заарештованого після 

викрадення російськими спецслужбами біля 

адміністративного кордону з окупованих 

Кримом, планують вивезти на слідчі дії. 

 

 

У "бахчисарайській справі" кримських 

татар підробили підписи свідків – адвокати 

ВІДЕО 

У Південному окружному військовому суді 

Ростова-на-Дону після чергових показів свідків 

звинувачення у «справі Хізб ут-Тахрір» другої 

бахчисарайської групи встановили факти 

відкритої фальсифікації матеріалів «справи».

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Нацрада позапланово перевірить ―Прямий‖ 

через лайку Ганапольського 

Національна рада з питань телебачення та 

радіомовлення на засіданні 4 червня 

призначила позапланову перевірку телеканалу 

«Прямий».

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039787-ukraina-porusila-v-obse-pitanna-diskriminacii-ukrainciv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039787-ukraina-porusila-v-obse-pitanna-diskriminacii-ukrainciv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3039787-ukraina-porusila-v-obse-pitanna-diskriminacii-ukrainciv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3039744-fsb-planue-slidci-dii-z-vijskovim-vikradenim-na-adminkordoni-z-krimom-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3039744-fsb-planue-slidci-dii-z-vijskovim-vikradenim-na-adminkordoni-z-krimom-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3039744-fsb-planue-slidci-dii-z-vijskovim-vikradenim-na-adminkordoni-z-krimom-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3039744-fsb-planue-slidci-dii-z-vijskovim-vikradenim-na-adminkordoni-z-krimom-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3039736-u-bahcisarajskij-spravi-krimskih-tatar-pidrobili-pidpisi-svidkiv-advokati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3039736-u-bahcisarajskij-spravi-krimskih-tatar-pidrobili-pidpisi-svidkiv-advokati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3039736-u-bahcisarajskij-spravi-krimskih-tatar-pidrobili-pidpisi-svidkiv-advokati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3039736-u-bahcisarajskij-spravi-krimskih-tatar-pidrobili-pidpisi-svidkiv-advokati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039585-nacrada-pozaplanovo-perevirit-pramij-cerez-lajku-ganapolskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039585-nacrada-pozaplanovo-perevirit-pramij-cerez-lajku-ganapolskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3039585-nacrada-pozaplanovo-perevirit-pramij-cerez-lajku-ganapolskogo.html


 

СБУ не підтверджує відкриття справи щодо 

Степанова 

Служба безпеки України не підтвердила 

інформацію про відкриття кримінального 

провадження проти міністра охорони здоров'я 

Максима Степанова.

 

 

Нацрада перевірить телеканал, який 

транслював парад Перемоги у Мінську 

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 

призначила на засіданні у четвер позапланову 

виїзну перевірку телеканалу «КРТ» за 

трансляцію 9 травня параду Перемоги зі 

столиці Білорусі.

 

 

Зґвалтування у Кагарлику: відділення 

поліції повністю скоротили 

Штат Кагарлицького відділення поліції 

повністю скорочено.

 

 

У ДТП загинув поліцейський, який 

затримував учасників стрілянини у 

Броварах 

У Київській області у ДТП загинув 46-річний 

працівник Броварського відділу поліції, 

старший сержант поліції Руслан Сіньков, який 

29 травня брав участь у затриманні озброєних 

учасників перестрілки в Броварах.
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У пологових будинках вимагають доплату? 

НСЗУ радить, куди скаржитися 

Безоплатний пакет медичної допомоги при 

пологах охоплює усі необхідні послуги для 

породіллі і новонародженої дитини. Якщо від 

пацієнтки вимагають доплату, необхідно 

повідомити на гарячу лінію.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Ліс на згарищі РЕПОРТАЖ 

На Житомирщині почали відновлювати ліси, 

які постраждали внаслідок масштабних 

весняних пожеж

 

 

Як міняти відкликаний із парламенту 

проєкт програми дільності Уряду 

АНАЛІТИКА 

Прем’єр сам попросив повернути документ на 

доопрацювання. Критики від депутатів було 

вдосталь. Порад – мало. Зате вони є в експертів

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Серіал "Чорнобиль" отримав 14 номінацій 

на телепремію BAFTA 

Британська академія кіно і телевізійних 

мистецтв оголосила номінантів щорічної 

премії BAFTA у телебаченні (BAFTA TV 

Awards та BAFTA TV craft Awards). 
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Рада запровадила нові офіцерські звання у 

ЗСУ 

Верховна Рада внесла зміни до Закону України 

“Про військовий обов’язок і військову 

службу”, встановивши нові назви військових 

звань вищого офіцерського складу - відповідно 

до військових звань, прийнятих у провідних 

країнах-членах НАТО.

 

У День Європи до Києва завітає Євробус 

У рамках відзначення Дня Європи, 18 травня, в 

Києві відбудуться заходи з інформування 

українців про можливості для молоді, бізнесу, 

громадянського суспільства, органів влади, які 

відкриває Угода про асоціацію з ЄС.

 

 

У центрі Києва пропонують заборонити 

"хмарочоси" - проєкт Генплану 

У Києві споруджувати висотні комплекси 

пропонується за межами центральної частини 

міста. 

 

Укрзалізниця поновила пасажирське 

сполучення із західними областями 

ІНФОГРАФІКА  

АТ "Укрзалізниця" сьогодні, 4 червня, 

розпочала рух поїздів далекого сполучення у 

західні області України.
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На Херсонщині зняли торнадо ФОТО, 

ВІДЕО  

На Херсонщині в селі Хорли зняли торнадо.

 

Заповідник "Качанівка" на Чернігівщині 

відновлює оглядові екскурсії 

Національний історико-культурний заповідник 

"Качанівка", що розташований в Ічнянському 

районі Чернігівщини, з 5 червня відновлює 

проведення оглядових екскурсій своєю 

територією.

 

 

У Мукачеві на площі в кілька гектарів 

квітнуть дикі маки ФОТО 

У Мукачеві на полі площею в кілька гектарів 

квітнуть дикі маки.
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