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ТОП 

 

Від коронавірусу в світі одужали більше 

трьох мільйонів осіб 

Станом на ранок 3 червня у світі зафіксовано 6 

452 390 випадків коронавірусу, зокрема 3 066 

696 осіб одужали і 382 479 загинули. 

 

 

У ході протестів в США загинули 

щонайменше 13 осіб 

У США в ході протестів і заворушень, 

викликаних смертю афроамериканця Джорджа 

Флойда від рук поліцейських, загинули 

щонайменше 13 людей. 
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В Італії - сплеск нових випадків COVID-19 

В Італії зафіксували зростання щоденної 

кількості нових випадків коронавірусної 

хвороби. 

 

 

У Бельгії за добу - менш як 100 нових 

хворих на СOVID-19 

У Бельгії вперше за минулі місяці показник 

добового приросту інфікованих на коронавірус 

став меншим за 100 осіб. 

 

В Іспанії другий день поспіль - жодної 

смерті від COVID-19 

В Іспанії другий день поспіль не зареєстрували 

жодної смерті внаслідок пандемії 

коронавірусної хвороби протягом останніх 24 

годин. 

 

У Туреччині від COVID-19 одужали майже 

130 тисяч осіб 

За підсумками минулої доби загальна кількість 

мешканців Туреччини, які одужали від 

коронавірусної інфекції, наблизилася до 130 

тисяч. 
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Заворушення у США: Трамп подякував сам 

собі за порядок у Вашингтоні 

Дональд Трамп висловив сам собі подяку за те, 

що на тлі масштабних протестів у США у 

столиці країни вдається забезпечувати 

правопорядок. 

 

 

Байден поїде на похорон Джорджа Флойда – 

ЗМІ 

Колишній віцепрезидент США має намір 

відвідати похорон Джорджа Флойда, 

афроамериканця, чия загибель унаслідок 

затримання поліцією спричинила масові акції 

протесту. 

 

Путін указав, коли Росія може застосувати 

ядерну зброю 

Президент РФ Володимир Путін затвердив 

указ про основи державної політики Росії у 

сфері "ядерного стримування", де прописані 

умови, за яких країна може застосувати ядерну 

зброю. 

 

На космодром повернулася ракета Falcon 9, 

яка відправила астронавтів на МКС 

Плавуча платформа, на яку в океані 

приземлилася перша ступінь ракетоносія 

Falcon 9, успішно повернулася на мис 

Канаверал (Флорида, США), де розташований 

Космічний центр імені Кеннеді. 

СВІТ 
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Європа шокована смертю Флойда через дії 

поліції США - Боррель 

Європейці, як і народ у США, шоковані 

загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда, 

але вірять, що американці зможуть 

згуртуватися, щоб разом подолати проблеми та 

зменшити напругу. 

 

Трамп шукатиме нове місце для з'їзду, який 

висуне його кандидатом у президенти 

Президент США заявив, що відмовляється 

проводити у Північній Кароліні з'їзд 

республіканців, який має затвердити його 

єдиним кандидатом від партії на виборах. 

 

 

Канада виділяє $52 мільйони на розвиток 

внутрішнього туризму 

Уряд Канади на тлі спровокованого COVID-19 

катастрофічного падіння кількості 

міжнародних туристів виділив 71 млн 

канадських доларів (близько 52 млн доларів 

США) на заохочення внутрішніх подорожей. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Українську журналістку побили на акції 

протесту в США 

Журналістка "Голосу Америки" Христина 

Шевченко зазнала нападу під час зйомок акції 

протесту в американському місті Санта-

Моніка. 
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МЗС засудило обшуки у справі "батальйону 

Челебіджихана" в окупованому Криму 

Речниця МЗС України Катерина Зеленко 

закликала припинити порушення прав людини 

в окупованому Криму у зв'язку з обшуками, які 

російські силовики провели в будинку 

кримської татарки Шейде Асанової. 

 

 

Україна прагне створити для туристів 

можливість виїхати на відпочинок - Кулеба 

Україна прагне створити максимально 

комфортні і безпечні умови для подорожі 

українців за кордон у наступні місяці. 

УКРАЇНА 

 

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу за 

зверненням Лероса 

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ 

зареєструвати скаргу народного депутата Гео 

Лероса щодо вчинення кримінального 

правопорушення братом голови Офісу 

Президента Андрія Єрмака. 

 

Трофімов - про "продаж" крісла голови 

ОДА у Харкові: Нова влада не торгує 

посадами 

Перший заступник керівника Офісу 

Президента Сергій Трофімов, коментуючи 

інформацію про «продаж» крісла глави 

Харківської ОДА за мільйон доларів заявив, 

що «торгівля» посадами залишилася в 

минулому. 
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"Миші" мають імена: поліція відкрила 

справу через розкрадання зерна у 

Держрезерві 

На трьох підприємствах Держрезерву відсутні 

майже 150 тисяч тонн зерна, які мали 

зберігатися на випадок форс-мажорної 

ситуації. 

 

 

ЄІБ дає Україні €300 мільйонів кредиту на 

енергоефективність 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і 

Міністерство розвитку громад та територій 

уклали угоду про співпрацю у сфері 

консультаційних послуг для підтримки 

підготовки Проєкту з енергоефективності 

громадських будівель в Україні. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти дев'ять разів зривали "тишу" - 

гатили із артилерії та мінометів, є 

поранений 

За минулу добу збройні формування РФ 9 разів 

порушили режим припинення вогню. 

 

 

ОБСЄ: На Луганщині за добу не було 

жодного вибуху, на Донеччині - майже 40 

СММ ОБСЄ протягом 1 червня констатувала 

збільшення кількості порушень режиму 

припинення вогню в Донецькій області та 

водночас зменшення - на Луганщині. 

СУСПІЛЬСТВО 
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3 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в світі відзначають Всесвітній день 

велосипеда. 

 

У Нью-Йорку продовжили комендантську 

годину до кінця тижня 

Влада Нью-Йорку продовжила до неділі 

включно комендантську годину, запроваджену 

через вуличні заворушення, що почалися у 

США після загибелі у Міннеаполісі 

афроамериканця Джорджа Флойда. 

 

 

Старт літнього сезону знижок у Франції 

відклали через COVID-19 

Традиційний для Європи літній сезон 

розпродажів зі знижками, який у Франції було 

заплановано розпочати 24 червня, стартує 15 

липня. 

 

 

У Китаї представили футуристичний 

електросамокат 

Китайська компанія Ninebot представила 

електричний самокат Air T15. 
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Вчені визначили, де на планеті найчистіше 

повітря 

Група вчених із Державного університету 

Колорадо визначила атмосферний регіон на 

Землі, на який не впливала діяльність людини. 

 

 

До Землі наближається небезпечний 

астероїд 

Астрономи Національного управління з 

аеронавтики й дослідження космічного 

простору США (NASA) встановили, що 

астероїд 163348 (2002 NN4) максимально 

наблизиться до Землі вже цієї суботи. 

 

В Україну йде справжнє літо: наприкінці 

тижня до +24° 

В Україні у середу, 3 червня, очікуються дощі 

у більшості областей, температура повітря 

становитиме вдень 11-16°, із п’ятниці 

починається потепління. 

 

3 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Оленки-льоносійки; прогнозуємо 

погоду на осінь і вимірюємо температуру своєї 

карми. 
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