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ТОП 

 

В окупованому Криму та Севастополі вже 

майже 570 випадків коронавірусу 

У окупованому Криму та Севастополі 

зареєстровано дев'ять нових випадків 

коронавірусу, а всього на півострові офіційно 

підтверджено 569 випадків COVID-19. 

 

 

Відмова Швеції від суворого карантину була 

помилкою - головний епідеміолог 

Провідний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл 

визнав, що підхід його країни до протидії 

коронавірусу, який полягав у максимальній 

відмові від карантинних обмежень, був 

помилковим. 
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За місяць в Туреччині кількість нових 

випадків COVID-19 знизилася майже вдвічі 

У порівнянні з показниками місячної давнини 

та останньої доби, кількість нових виявлених 

випадків інфікування COVID-19 знизилася на 

48%, кількість пацієнтів у реанімаціях — на 

57%, інтубованих — 66%. 

 

 

Вакцина від COVID-19 не може дати 

постійного імунітету — головний 

інфекціоніст США 

Потенційна вакцина проти коронавірусу може 

не дати постійного імунітету від COVID-19 

через його можливі мутації в майбутньому. 

 

 

Протести в США: У Вашингтоні 

продовжили комендантську годину 

Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжила 

в місті комендантську годину. 

 

 

НАТО застосує «повний спектр заходів» у 

відповідь на кібератаки 

Північноатлантична Рада виступила у середу із 

заявою, яка засуджує кібернетичні атаки проти 

країн Альянсу з боку різних державних та 

недержавних акторів, та нагадала, що 

кібернетична оборона входить до ключового 

завдання НАТО із колективної 

оборони.(ЗАЯВА) 

СВІТ 
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У Штатах ще трьом поліціянтам висунули 

звинувачення через вбивство Джорджа 

Флойда 

Трьом колишнім офіцерам поліції 

Міннеаполіса висунули звинувачення у справі 

про вбивство 46-річного афроамериканця 

Джорджа Флойда. 

 

 

Обама підтримав протестувальників у США 

та закликав реформувати поліцію 

Попередній президент США Барак Обама 

висловився на підтримку протестувальників у 

країні, які виступають проти поліційного 

свавілля, а також закликав мерів 

американських міст провести реформи сил 

правопорядку. 

 

 

Британія готова прийняти до 3 мільйонів 

жителів Гонконгу – Джонсон 

Об’єднане Королівство висловило готовність 

надати громадянство частині жителів 

Гонконгу, де зараз тривають протести, якщо в 

КНР набере чинності контроверсійний закон 

щодо національної безпеки Гонконгу. 

 

 

Стало відомо, як Конгрес США хоче 

розширити санкції проти Nord Stream 2 

Нові санкції США проти російського проєкту 

газопроводу Північний потік – 2 будуть 

націлені на компанії, що надають послуги 

страхування суден, залучених у його 

будівництві, а також на тих, хто забезпечує 

послуги для модернізації технологій. 
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Париж уважно вивчає указ Путіна про 

використання ядерної зброї 

Франція уважно відслідковує запровадження у 

Росії нових засад державної політики у сфері 

ядерного стримування. 

 

 

Штати розширили свої санкції проти Куби 

Офіційний Вашингтон запровадив санкції 

проти семи об'єктів на Кубі, які 

контролюються військовими та забезпечують 

валютні надходження режиму Кастро від 

міжнародного туризму. 

 

 

КНДР пригрозила розірвати зв'язки із 

Південною Кореєю 

Північна Корея попередила, що вона 

припинить міжкорейську військову угоду 2018 

року, якщо Південна Корея не заборонить 

перебіжчикам і активістам відправляти 

листівки проти Кім Чен Ина в 

демілітаризовану зону (ДМЗ). 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МВФ прийме рішення щодо нової програми 

для України 9 червня 

Виконавча рада МВФ запланувала засідання 

щодо України на наступний четвер, 9 червня, 

під час якого буде прийняте рішення по новій 

програмі кредитування Stand-By, а також щодо 

виділення першого траншу. 
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Україна в ОБСЄ закликала до створення 

зони безпеки з обох сторін кордону на 

Донбасі 

Україна пропонує створення робочої підгрупи 

у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з 

питань кордону, а також закликає до створення 

передбаченої Мінським протоколом зони 

безпеки в прикордонних районах України та 

РФ з моніторингом та верифікацією з боку 

ОБСЄ. 

 

 

Суд РФ висунув обвинувачення в 

"тероризмі" ще трьом кримським татарам 

У Південному окружному військовому суді 

міста Ростов-на-Дону висунули обвинувачення 

фігурантам Білогірської «справи Хізб ут-

Тахрір». 

 

 

Військовий омбудсман хоче від окупантів 

пояснень щодо затримання нашого 

десантника 

Уповноважений у справах захисту прав 

військовослужбовців України Олег Чуйко 

звернувся до правоохоронних органів РФ та 

уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни 

Москалькової щодо з’ясування правових 

підстав затримання громадянина України — 

десантника Євгена Добринського. 

УКРАЇНА 

 

Президент ознайомився з роботою обласного 

лабораторного центру у Хмельницькому 

Президент України Володимир Зеленський 

відвідав лабораторію мікробіологічних 

досліджень держустанови «Хмельницький 

обласний лабораторний центр МОЗ України». 
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Рада розгляне Програму діяльності уряду та 

кадрові призначення у Кабмін 

Верховна Рада на засіданні в четвер планує 

відправити на доопрацювання Програму 

діяльності уряду, а також розгляне питання про 

звільнення та призначення членів Кабінету 

міністрів. 

 

 

НАЗК перевірить главу СБУ Баканова 

через іспанську фірму 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції перевірить у рамках моніторингу 

можливе порушення заборони поєднувати 

посади головою Служби безпеки Іваном 

Бакановим. 

 

 

Стрілянина у Броварах: суд арештував ще 

10 фігурантів справи 

Шевченківський районний суд міста Києва 

обрав запобіжний захід ще десятьом 

фігурантам справи про перестрілку у Броварах. 

 

 

Депутат Запорізької міськради "погорів" на 

хабарі у 340 тисяч — СБУ 

Служба безпеки України викрила депутата 

Запорізької міської ради на корупції у сфері 

землекористування. 
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В МВС сподіваються за п'ять років удвічі 

зменшити смертність на дорогах 

У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, 

що у найближчі 5 років показник смертності на 

дорогах України вдасться знизити у 2 рази. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти зривають "тишу" біля трьох 

населених пунктів, втрат немає 

За минулу добу збройні формування Російської 

Федерації чотири рази порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

4 червня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 6 років тому, місто Лиман було 

звільнено від російської окупації. 

 

 

Бельгія ще більше послаблює карантин - 

відкриває кафе і ресторани 

Рада безпеки Бельгії, зібрання якої відбулося у 

середу в Брюсселі, вирішила продовжити 

плановий вихід з обмежень, що пов’язані із 

кризою COVID-19, і з 8 червня приступити до 

його третього етапу. 
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Канада готується до масової вакцинації - 

вже закупила 37 мільйонів шприців 

Канада вже закупила 37 млн шприців, щоб 

мати змогу провести швидку вакцинацію 

населення від коронавірусу. 

 

 

SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників 

Starlink 

Ракета-носій Falcon 9 у четвер, 4 червня, 

успішно вивела на низьку навколоземну орбіту 

чергові 60 мінісупутників, призначених для 

розгортання інтернет-покриття системи 

Starlink. 

 

 

Синоптики розповіли, коли і де в Україні 

чекати +32° 

В Україні у четвер очікуються короткочасні 

дощі, подекуди грози, температура вдень 15-

20° тепла. 

 

 

4 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Василіска; що їла б попадя, чи 

просити ще дощів і до чого кличе труба. 
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