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ТОП 

 

У Бельгії за добу - 136 випадків 

коронавірусу, але ситуація стабілізується 

Протягом доби в Бельгії на коронавірус 

захворіли ще 136 людей, водночас об’єктивні 

показники щодо захворюваності на COVID-19, 

включаючи завантаженість лікарень, говорять 

про поступову стабілізацію ситуації. 

 

 

У Британії - найнижча за добу смертність 

від COVID-19 з кінця березня 

У Великій Британії в останній день травня 

внаслідок коронавірусної інфекції померли 111 

осіб – це найнижчий показник від початку 

карантину, запровадженого 23 березня. 
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В Італії за добу зафіксували найменше 

випадків COVID-19 з кінця лютого 

В Італії протягом останньої доби зафіксували 

лише 178 нових випадків інфікування 

коронавірусом - це найнижчий показник з 26 

лютого. 

 

У Нідерландах підтвердили понад 46,5 

тисячі випадків коронавірусу, за добу - 103 

У Нідерландах кількість хворих на коронавірус 

(COVID-19) за минулу добу зросла до 46 545 

осіб. 

 

В Іспанії за добу не виявили жодної смерті 

від CОVID-19 

В Іспанії протягом останньої доби жодна 

людина не померла від коронавірусної 

хвороби. 

 

 

Трамп оголосив про введення військ до 

Вашингтона для вгамування протестів 

Президент США розпорядився розгорнути 

військові підрозділи у столиці країни та 

пригрозив зробити те саме в регіонах, якщо 

губернатори штатів не дадуть ради з масовим 

заворушенням. 

СВІТ 
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Поліція розганяла протести у Монреалі 

сльозогінним газом 

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці 

канадського Монреаля, аби виступити проти 

направленого на афроамериканців расизму 

поліцейських. 

 

 

Німеччина переконуватиме США у 

необхідності співпраці з ВООЗ - Маас 

Рішення Вашингтона припинити співпрацю з 

ВООЗ є хибним, Берлін сподівається ще 

переконати Трампа передумати. 

 

 

Прем'єр Канади виступив проти повернення 

Росії до G7 

Постійне порушення Росією міжнародних 

норм не створює підстав для її повернення до 

складу Великої сімки. 

 

 

Президентські перегони у Польщі: 

найбільше шансів – у Дуди 

Станом на 1 червня чинний президент Польщі 

Анджей Дуда має найбільше шансів на 

перемогу у другому турі виборів глави 

держави, випереджаючи свого найбільшого 

конкурента – кандидата від Громадянської 

коаліції, мера Варшави Рафала Тшасковського 

- на 2,6%. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Україна розглядає всі сценарії розвитку 

подій на Донбасі – Кулеба 

Україна розглядає всі сценарії розвитку подій 

на Донбасі, зокрема і ймовірність нової 

російської агресії, хоча налаштована на 

вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. 

 

Росія незаконно вивозить сиріт з 

окупованого Криму – прокуратура АРК 

На території Автономної Республіки Крим 

мешкають близько 450 тисяч дітей, яким від 

самого початку окупації нав'язується виключно 

«російська» ідентичність. 

 

 

Amnesty закликає підтримати дітей 

кримськотатарських політв'язнів 

Представництво Amnesty International в Україні 

закликало підтримати дітей заарештованих 

кримських активістів і правозахисників, яких 

російська окупаційна влада розлучила з 

батьками. 

 

Кулеба впевнений, що Україні не загрожує 

втрата двопартійної підтримки США 

Загрози втрати Україною двопартійної 

підтримки США немає, але завдання 

дипломатів – зробити відносини між двома 

країнами більш безхмарними. 
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Україна і Польща розглядають можливість 

укладення угоди щодо сезонних робітників - 

МЗС 

Україна і Польща працюватимуть над 

відновленням регулярного транспортного 

сполучення, а також узгоджуватимуть питання 

спрощення процедур отримання робочих віз. 

УКРАЇНА 

 

Понад 17,4 тисячі дітей на Донеччині 

отримали статус постраждалих внаслідок 

воєнних дій 

У Донецькій області 17 416 дітям, які 

проживають на території області, наданий 

статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів. 

 

 

Роботу центрів сурогатного материнства 

треба законодавчо врегулювати — Денісова 

В Україні необхідно законодавчо врегулювати 

роботу центрів, які надають послуги 

сурогатного материнства. 

 

 

Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ закликають 

підтримати постраждалих від коронакризи 

Міністерство соціальної політики та Дитячий 

фонд ООН (ЮНІСЕФ) пропонують українцям 

підтримати сім’ї із дітьми, які опинилися у 

скруті внаслідок епідемії COVID-19. 
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В Україні запустили чат-бот про кібербулінг 

Міністерство цифрової трансформації у 

співпраці з ЮНІСЕФ та за інформаційної 

підтримки Міністерства освіти і науки 

України, Координаційного центру з надання 

правової допомоги та Міністерства юстиції 

України випустило чат-бот “Кіберпес”, у якому 

можна дізнатись про те, як діяти дітям, батькам 

і вчителям у випадку кібербулінгу.

 

 

Кількість дітей у колоніях за десять років 

зменшилася у 20 разів 

За десять років в Україні кількість дітей, які 

перебувають в установах відбування покарань, 

скоротилася з 2 тис. до менш ніж сотні. 

 

 

Чубаров: Ми не відмовилися від Маршу 

гідності 

Активісти не відмовилися від наміру провести 

міжнародну ненасильницьку мирну акцію 

«Світ проти насильства та окупації. Марш 

гідності». 

 

 

Ткаченко впевнений, що в Кабміні зможе 

налагодити співпрацю з іншими міністрами 

Депутат ВР від "Слуги народу" Олександр 

Ткаченко впевнений, що у разі його 

призначення на посаду міністра культури та 

інформаційної політики, зможе налагодити 

результативну співпрацю з іншими членами 

Кабміну. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти три рази порушили "тишу", 

поранений боєць ЗСУ 

За минулу добу російські окупаційні війська 3 

рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Один 

український боєць зазнав поранень. 

 

 

Прокуратура зафіксувала використання 

бойовиками на Луганщині російського 

вогнемета 

Прокуратура Луганської області спільно з 

військовою контррозвідкою СБУ 

задокументувала черговий факт постачання 

Росією озброєння підконтрольним їй 

незаконним збройним формуванням на 

тимчасово окупованій території. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 червня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 1652 року, в битві під Батогом 

українські війська під проводом Богдана 

Хмельницького вщент розгромили польську 

армію коронного гетьмана Марціна 

Калиновського. 

 

 

Ліки від COVID-19 можуть з'явитися 

протягом півроку - науковці 

Протягом найближчих півроку можуть 

з'явитися ліки від коронавірусної хвороби, які 

можна буде застосовувати у лікуванні 

інфікованих та з профілактичною метою. 
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В Італії слідкуватимуть за контактами 

хворих на COVID-19 через мобільний 

додаток 

Уряд Італії готується тестувати у кількох 

регіонах додаток Immuni, призначений для 

відстеження контактів хворих на COVID-19. 

 

Чорногорія дозволила в'їзд громадянам 

понад 120 країн 

Інститут громадської охорони здоров'я 

Чорногорії оновив список країн, з яких 

дозволено прибуття і перебування в країні з 1 

червня – тепер мова йде про більш ніж 120 

країн. 

 

 

Синоптики прогнозують дощі з грозами, у 

Карпатах сніг та заморозки 

В Україні у вівторок дощі очікуються у 

північних та західних, вдень і в східних 

областях, температура вночі 4-9° тепла, вдень 

15-20°, у Карпатах дощ зі снігом та заморозки. 

 

2 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Тимофія; на кого нині велика надія, 

до чого темніє вода в річці, а також міняємо 

корону на меча. 
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