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ТОП 

 

Пандемія коронавірусу на глобальному 

рівні набирає темп — ВООЗ 

Пандемія коронавірусу COVID-19 у світі 

триває вже півроку, і поки до завершення 

кризи ще далеко. 

 

Оксфордські науковці віднесли Україну до 

країн з найбільшим ризиком другої хвилі 

COVID-19 

Серед майже півсотні країн, де зафіксована 

велика кількість інфікувань коронавірусом, 

десять перебувають у небезпеці швидкої другої 

хвилі. 
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Препарат проти COVID-19 у Штатах 

коштуватиме від $390 за флакон 

Компанія-виробник препарату Remdesivir, 

який нещодавно був визнаний ефективним для 

лікування тяжко хворих на COVID-19, 

оприлюднила цінові пропозиції для уряду і 

приватних лікарень у США, що коливаються 

від $390 до $520 за флакон. 

 

Євросоюз з 1 липня відкриє кордони для 

громадян 14 країн — ЗМІ 

Європейський Союз з 1 липня відкриє зовнішні 

кордони поки що для громадян лише 14 країн, 

де зареєстровано відносно низький приріст 

нових випадків інфікування коронавірусом. 

 

Рада ЄС оприлюднила рішення щодо 

продовження санкцій проти Росії 

Рада Європейського Союзу у понеділок 

оприлюднила рішення продовжити санкції, 

спрямовані проти окремих економічних 

секторів Російської Федерації, на наступні 

шість місяців, до 31 січня 2021 року. 

 

Конгрес вимагає від адміністрації Трампа 

роз'яснень щодо ролі РФ в Афганістані 

Члени Конгресу США від обох партій 

вимагають більше інформації від Білого дому 

та розвідструктур країни про можливе 

замовлення з боку ГРУ ГШ Росії нападів та 

вбивств американських військових в 

Афганістані. 
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Макрон заявив, що Франція не підтримує 

Хафтара 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, 

що Париж не підтримує командувача 

Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфу 

Хафтара. 

СВІТ 

 

НАТО проводить масштабні морські 

маневри у високих широтах 

Північноатлантичний Альянс розпочав у 

понеділок масштабні військово-морські 

навчання у «високих широтах» Півночі 

поблизу узбережжя Ісландії з залученням 

підводних човнів, бойових кораблів та 

військових літаків. 

 

Китай остаточно ухвалив скандальний 

закон про нацбезпеку в Гонконзі — ЗМІ 

Постійний комітет Всекитайських зборів 

народних представників, який здійснює 

законодавчу владу, прийняв закон про 

забезпечення національної безпеки в Гонконзі. 

 

Венесуела вислала посла Євросоюзу у 

відповідь на санкції 

Президент Венесуели Ніколас Мадуро 

розкритикував ЄС за санкції щодо низки 

венесуельських чиновників і заявив, що глава 

представництва Євросоюзу в Каракасі Ісабель 

Бріланте Педроса має покинути країну. 
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Президент Косова сказав, за якої умови сам 

піде у відставку 

Президент Косова Хашим Тачі обіцяє "негайно 

піти у відставку", якщо суд у Гаазі визнає його 

винним у воєнних злочинах. 

 

Франція закрила свою найстарішу атомну 

станцію 

Французька державна енергетична компанія 

EDF закрила найстарішу атомну станцію в 

Фессенхаймі на кордоні з Німеччиною. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Іранський прокурор поділився деталями в 

справі збитого літака МАУ 

Військовий прокурор Тегерана Голам Аббас 

Торкі розкрив деякі деталі у справі збитого 

літака українських авіаліній. 

 

Італія направила в Україну гумдопомогу 

постраждалим від повеней 

Італія направила в Україну гуманітарну 

допомогу для боротьби з наслідками паводків 

та повеней. 
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Німеччина має гарантувати транзитний 

статус України – німецькі політики та 

бізнесмени 

Німеччина, уряд якої підтримує проєкт Nord 

Stream 2, повинна при цьому потурбуватися 

про те, щоб Україна зберегла свій статус 

транзитера російського природного газу. 

УКРАЇНА 

 

Сьогодні - ЗНО з української мови і 

літератури 

Для проходження тесту з української мови і 

літератури зареєструвалися 369 562 особи, для 

яких створено 24 970 аудиторій у 1 522 

пунктах тестування. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі 12 разів зривали 

"тишу", поранені двоє бійців ЗСУ 

29 червня збройні формування РФ 12 разів 

порушили режим припинення вогню, 

застосувавши заборонені міномети калібру 120 

мм, протитанкові ракетні комплекси, 

гранатомети різних систем, великокаліберні 

кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

30 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні народився Роман Шухевич - 

український політичний діяч, 

Головнокомандувач Української Повстанської 

Армії. 
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Ватикан проголосить покровителем 

Інтернету підлітка з Британії 

Представники Ватикану мають намір 

зарахувати до лику святих лондонського 

підлітка Карло Акутіса, який у 2006 році у віці 

15 років помер від лейкемії. 

 

США шоковані практикою стерилізації й 

примусових абортів у Китаї – Помпео 

Сполучені Штати виступили з обурливою 

заявою щодо практики комуністичної влади 

Китаю щодо уйгурів та інших нацменшин, 

яких примусово стерилізують, змушують 

робити аборти з метою штучного припинення 

народжуваності. 

 

У Штатах вперше за 17 років можуть 

відновити страту на федеральному рівні 

Верховний суд США в понеділок прийняв 

рішення, яке створює можливості для 

відновлення смертельної кари в країні на 

федеральному рівні. 

 

Влада Амстердама має розглянути петицію 

щодо обмеження кількості туристів 

В Амстердамі близько 30 000 людей підписали 

петицію, у якій закликають міську владу 

обмежити кількість туристів у місті. 
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У NASA створили кулон для профілактики 

коронавірусу 

В NASA створили кулон для профілактики 

коронавіруса, який відучує торкатися до 

обличчя. 

 

Cirque du Soleil оголосив про банкрутство 

Легендарний Cirque du Soleil оголосив про 

банкрутство після трьох місяців відсутності 

шоу у зв’язку з пандемією коронавірусної 

хвороби COVID-19. 

 

Синоптики прогнозують спеку, дощі та 

грози 

В Україні 30 червня в окремих областях 

очікуються дощі з грозами та шквалами, 

температура вночі 15-20°, вдень 24-29°. 

 

30 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Мануїла; чи може «застоюватися» 

сонце, де криється русалчина душа, і 

стережімося сумнівних пропозицій. 
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