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ТОП 

 

Від коронавірусу в Туреччині померли 

понад 4,5 тисячі осіб 

Від початку епідемії коронавірусу в Туреччині 

померли 4540 осіб, при цьому останнім часом 

щоденна смертність стабільно зменшується. 

 

 

Спалах у Німеччині: понад 30 осіб 

заразилися на вечірках 

Після кількох сімейних святкувань у 

німецькому місті Геттінген позитивний тест на 

коронавірус показали 35 осіб. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3036679-vid-koronavirusu-v-tureccini-pomerli-ponad-45-tisaci-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3036679-vid-koronavirusu-v-tureccini-pomerli-ponad-45-tisaci-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3036679-vid-koronavirusu-v-tureccini-pomerli-ponad-45-tisaci-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3036675-spalah-u-nimeccini-ponad-30-osib-zarazilisa-na-vecirkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3036675-spalah-u-nimeccini-ponad-30-osib-zarazilisa-na-vecirkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3036675-spalah-u-nimeccini-ponad-30-osib-zarazilisa-na-vecirkah.html


 

Надзвичайний стан в Іспанії можуть 

продовжити до 21 червня 

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес має 

намір запропонувати парламенту країни 

продовжити надзвичайний стан до 21 червня. 

 

 

У світі зафіксували 6,2 мільйона випадків 

COVID-19 

Станом на ранок 1 червня у світі зафіксовано 6 

267 338 випадків коронавіруса, зокрема 2 847 

528 осіб одужали і 373 961 загинув. 

 

 

В Японії розробили технологію "змішаної 

реальності" для боротьби з COVID-19 

Японські науковці проводять випробування 

нової технології, яка дозволяє визначати 

діагноз не наближаючись до пацієнта, що 

особливо важливо в умовах пандемії 

коронавірусу. 

 

 

Астронавти Crew Dragon зійшли на борт 

МКС 

Астронавти, які прибули на Міжнародну 

космічну станцію на кораблі Crew Dragon, 

приєдналися до екіпажу станції. 
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Заворушення у США: мер Вашингтона 

ввела комендантську годину 

У столиці США та ще чотирьох десятках 

великих міст оголошено комендантську годину 

у зв'язку із заворушеннями, що спалахнули 

після загибелі в Міннеаполісі чорношкірого 

чоловіка під час затримання поліцією. 

СВІТ 

 

Протести проти поліційного расизму дійшли 

й до Канади 

Кілька тисяч людей вийшло на вулиці Торонто, 

аби висловити протести проти расизму 

стосовно темношкірих та представників 

корінних народів. 

 

 

Британці вийшли на акції проти расизму 

через загибель Джорджа Флойда 

Мешканці кількох міст Великої Британії, в 

тому числі Лондона, вийшли на вулиці, 

обурені вбивством у Міннеаполісі 

афроамериканця Джорджа Флойда. 

 

 

Німеччина стримано зреагувала на ідею 

Трампа щодо саміту G7 з участю Росії 

Німеччина очікує більш докладної інформації 

від США після пропозиції Дональда Трампа 

перенести саміт G7 на осінь і запросити на 

нього чотири інші країни, у тому числі Росію. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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У Туреччині зняли фільм про безпілотник з 

українським двигуном 

Компанія Baykar Defence зняла 

документальний фільм про безпілотник Akıncı 

- один із найуспішніших проєктів українсько-

турецької співпраці в оборонній сфері. 

УКРАЇНА 

 

ДБР передало до суду справу посадовця 

через хабар у 100 тисяч 

Державне бюро розслідувань скерувало до 

суду обвинувальний акт щодо одного з 

керівників держустанови 

"Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді 

та спорту, якого звинувачують в отриманні 

неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч 

гривень. 

 

 

У Києві та області запустили систему 

автофіксації дорожніх порушень 

З 1 червня у Києві та на автомагістралях 

Київської області у місцях концентрації ДТП з 

тяжкими наслідками почали працювати камери 

відеофіксації порушень. 

 

Укрзалізниця оприлюднила новий договір 

на перевезення вантажів 

Укрзалізниця опублікувала новий договір на 

перевезення вантажів, який набуде чинності 1 

липня поточного року. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти три рази порушили "тишу", 

втрат немає 

За минулу добу окупанти 3 рази відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

Пункти пропуску у зоні ООС переходять на 

літній графік роботи 

Із 1 червня КПВВ у районі проведення операції 

Об’єднаних сил працюватимуть із 06:00 до 

20:00. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні та світі традиційно 

відзначається День захисту дітей та Всесвітній 

день батьків. 

 

 

День Києва: 10 книжок до Дня міста 

Зібрали для Вас книжки до дня народження 

столиці, у яких події відбуваються у Києві. 
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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 

 

 

Стамбул підготувався до відкриття 

пляжного сезону 

Громадські пляжі Стамбула, які були раніше 

закриті задля протидії поширенню 

коронавірусу, готові до відкриття з 1 червня в 

рамках послаблення карантину. 

 

 

Дощі, грози та до +27°: якою буде погода 

першого літнього тижня 

В Україні у понеділок, 1 червня, часом дощ, 

вдень від 11 до 23° тепла. 

 

 

1 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Патрикія і Акакія; про шлюбні 

ігрища жаб, золотавий чєрвєн і ретроградну 

Венеру. 
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