
Єдина країна - Україна і світ 01.07.20 

 

ТОП 

 

У світі - понад 10,5 мільйона хворих з 

коронавірусом 

Станом на ранок 1 липня у світі зафіксовано 10 

590 724 випадків коронавірусу, зокрема 514 

020 летальних випадків та 5 798 270 одужали. 

 

Профілактика коронавірусу: у Британії 

поновили тестування "ліків Трампа" 

Випробування суперечливого антималярійного 

засобу, який вживав президент США Дональд 

Трамп з метою запобігти зараженню 

коронавірусом, відновлюють у Великій 

Британії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054534-u-sviti-ponad-105-miljona-hvorih-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054534-u-sviti-ponad-105-miljona-hvorih-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054534-u-sviti-ponad-105-miljona-hvorih-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054442-profilaktika-koronavirusu-u-britanii-ponovili-testuvanna-likiv-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054442-profilaktika-koronavirusu-u-britanii-ponovili-testuvanna-likiv-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054442-profilaktika-koronavirusu-u-britanii-ponovili-testuvanna-likiv-trampa.html


 

Таїланд на місяць продовжив надзвичайний 

стан 

Влада Таїланду продовжила до 31 липня дію 

надзвичайного стану,  запровадженого з метою 

протидії поширенню коронавірусу. 

 

Степанов припустив можливість закриття 

курортів через коронавірус 

В Україні можуть бути запроваджені додаткові 

обмежувальні заходи для курортів, зокрема 

Одеси, через значне збільшення кількості 

інфікованих COVID-19. 

 

Паводок на Заході Украни: підтоплені 12 

населених пунктів, зруйновані 202 км доріг 

На території західних областей (Івано-

Франківська, Чернівецька, Львівська та 

Тернопільська) продовжуються роботи з 

ліквідації наслідків дощового паводку. 

СВІТ 

 

У Конгресі США закликають до нових 

санкцій проти Росії за змову з талібами 

Після повідомлень про наміри Росії платити 

талібам за теракти проти військових США і 

сил коаліції в Афганістані Вашингтон мусить 

запровадити проти Москви відповідні санкції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054495-tailand-na-misac-prodovziv-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054495-tailand-na-misac-prodovziv-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054495-tailand-na-misac-prodovziv-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054468-stepanov-pripustiv-mozlivist-zakritta-kurortiv-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054468-stepanov-pripustiv-mozlivist-zakritta-kurortiv-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054468-stepanov-pripustiv-mozlivist-zakritta-kurortiv-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054536-pavodok-na-zahodi-ukrani-pidtopleni-12-naselenih-punktiv-zrujnovani-202-km-dorig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054536-pavodok-na-zahodi-ukrani-pidtopleni-12-naselenih-punktiv-zrujnovani-202-km-dorig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054536-pavodok-na-zahodi-ukrani-pidtopleni-12-naselenih-punktiv-zrujnovani-202-km-dorig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054465-u-kongresi-ssa-zaklikaut-do-novih-sankcij-proti-rosii-za-zmovu-z-talibami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054465-u-kongresi-ssa-zaklikaut-do-novih-sankcij-proti-rosii-za-zmovu-z-talibami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054465-u-kongresi-ssa-zaklikaut-do-novih-sankcij-proti-rosii-za-zmovu-z-talibami.html


 

Глав Держдепу та Пентагону викликають 

до Сенату на слухання про відносини з 

Росією 

Впливові сенатори-демократи викликали 

держсекретаря Майкла Помпео та міністра 

оборони Марка Еспера на слухання для 

роз'яснення реакції уряду США на 

повідомлення про підривну діяльність Росії в 

Афганістані. 

 

Євросоюз зреагував на рішення Мадуро 

вислати посла ЄС із Венесуели 

Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив 

рішення влади Венесуели вислати з країни 

посла ЄС та назвав це ще одним кроком до 

подальшої міжнародної ізоляції країни. 

 

Білий дім заперечує, що Трампа 

недостатньо інформують про загрози для 

США 

Після тверджень Дональда Трампа, ніби він не 

отримував даних про підривну діяльність Росії 

проти США в Афганістані, Білий дім 

неочікувано заявив, що його глава є «найбільш 

поінформованою людиною на планеті» про 

загрози для США. 

 

ЦВК Білорусі зняла з виборів конкурента 

Лукашенка 

Центральна виборча комісія Білорусі зняла з 

президентських виборів кандидата Валерія 

Цепкала через брак підписів. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054478-glav-derzdepu-ta-pentagonu-viklikaut-do-senatu-na-sluhanna-pro-vidnosini-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054478-glav-derzdepu-ta-pentagonu-viklikaut-do-senatu-na-sluhanna-pro-vidnosini-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054478-glav-derzdepu-ta-pentagonu-viklikaut-do-senatu-na-sluhanna-pro-vidnosini-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054478-glav-derzdepu-ta-pentagonu-viklikaut-do-senatu-na-sluhanna-pro-vidnosini-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054486-evrosouz-zreaguvav-na-risenna-maduro-vislati-posla-es-iz-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054486-evrosouz-zreaguvav-na-risenna-maduro-vislati-posla-es-iz-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054486-evrosouz-zreaguvav-na-risenna-maduro-vislati-posla-es-iz-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054509-bilij-dim-zaperecue-so-trampa-nedostatno-informuut-pro-zagrozi-dla-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054509-bilij-dim-zaperecue-so-trampa-nedostatno-informuut-pro-zagrozi-dla-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054509-bilij-dim-zaperecue-so-trampa-nedostatno-informuut-pro-zagrozi-dla-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054509-bilij-dim-zaperecue-so-trampa-nedostatno-informuut-pro-zagrozi-dla-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054444-cvk-bilorusi-znala-z-viboriv-konkurenta-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054444-cvk-bilorusi-znala-z-viboriv-konkurenta-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3054444-cvk-bilorusi-znala-z-viboriv-konkurenta-lukasenka.html


 

Меджліс називає злочином голосування в 

Криму щодо "обнулення" Путіна 

Меджліс кримськотатарського народу зробив 

заяву у зв’язку зі злочином, здійснюваним 

Росією на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя – проведенням 

"загальноросійського голосування по 

поправках до Конституції РФ". 

 

РФ вкотре порушила міжнародне право, 

запустивши вантажні потяги "кримським 

мостом" - Джапарова 

Запуск вантажного залізничного сполучення 

через так званий «кримський міст» є 

протиправним, і Україна проситиме 

Арбітражний трибунал, який веде велику 

справу проти РФ щодо порушення Конвенції 

ООН з морського права, розглянути й питання 

законності будівництва цього мосту. 

 

Під час головування Польщі у 

Вишеградській групі безпека буде одним з 

трьох пріоритетів – посол 

Питання безпеки буде одним з трьох 

пріоритетів у програмі польського головування 

в Вишеградській групі, яке починається з 

липня. 

УКРАЇНА 

 

В Україні пришвидшать приватизацію - і 

вже придумали, як саме 

На засіданні Національної ради реформ, яке 

відбулося під головуванням Президента 

України Володимира Зеленського, 

представлено концепцію реформи 

приватизації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3054440-medzlis-nazivae-zlocinom-golosuvanna-v-krimu-sodo-obnulenna-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3054440-medzlis-nazivae-zlocinom-golosuvanna-v-krimu-sodo-obnulenna-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3054440-medzlis-nazivae-zlocinom-golosuvanna-v-krimu-sodo-obnulenna-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3054471-rf-vkotre-porusila-miznarodne-pravo-zapustivsi-vantazni-potagi-krimskim-mostom-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3054471-rf-vkotre-porusila-miznarodne-pravo-zapustivsi-vantazni-potagi-krimskim-mostom-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3054471-rf-vkotre-porusila-miznarodne-pravo-zapustivsi-vantazni-potagi-krimskim-mostom-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3054471-rf-vkotre-porusila-miznarodne-pravo-zapustivsi-vantazni-potagi-krimskim-mostom-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054505-pid-cas-golovuvanna-polsi-u-visegradskij-grupi-bezpeka-bude-odnim-z-troh-prioritetiv-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054505-pid-cas-golovuvanna-polsi-u-visegradskij-grupi-bezpeka-bude-odnim-z-troh-prioritetiv-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054505-pid-cas-golovuvanna-polsi-u-visegradskij-grupi-bezpeka-bude-odnim-z-troh-prioritetiv-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3054505-pid-cas-golovuvanna-polsi-u-visegradskij-grupi-bezpeka-bude-odnim-z-troh-prioritetiv-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054463-v-ukraini-prisvidsat-privatizaciu-i-vze-pridumali-ak-same.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054463-v-ukraini-prisvidsat-privatizaciu-i-vze-pridumali-ak-same.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054463-v-ukraini-prisvidsat-privatizaciu-i-vze-pridumali-ak-same.html


 

В ОП заявляють, що законопроєкт про 

"інвестняню" готовий до внесення на 

розгляд Ради 

На засіданні Національної ради реформ, яке 

відбулося під головуванням Володимира 

Зеленського, заступниця керівника Офісу 

Президента Юлія Ковалів представила проєкт 

закону про підтримку та стимулювання 

інвестицій. 

 

Саакашвілі пообіцяв Зеленському 

перетворення митниці на сервіс для бізнесу 

Під час засідання Національної ради реформ 

під головуванням Президента України 

Володимира Зеленського обговорили 

концепцію реформування митниці. 

 

Українці з 1 липня можуть самостійно 

обирати постачальника газу 

В Україні з 1 липня значно спрощується 

процедура зміни постачальника газу для 

населення. 

 

Укрзалізниця переводить частину 

працівників на чотириденний робочий 

тиждень 

З 1 липня Укрзалізниця запроваджує 

чотириденний робочий тиждень для низки 

категорій своїх працівників. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054476-zakonoproekt-pro-investnanu-predstavili-na-nacradi-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054476-zakonoproekt-pro-investnanu-predstavili-na-nacradi-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054476-zakonoproekt-pro-investnanu-predstavili-na-nacradi-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054476-zakonoproekt-pro-investnanu-predstavili-na-nacradi-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054448-saakasvili-poobicav-zelenskomu-peretvorenna-mitnici-na-servis-dla-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054448-saakasvili-poobicav-zelenskomu-peretvorenna-mitnici-na-servis-dla-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054448-saakasvili-poobicav-zelenskomu-peretvorenna-mitnici-na-servis-dla-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054490-ukrainci-z-1-lipna-mozut-samostijno-obirati-postacalnika-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054490-ukrainci-z-1-lipna-mozut-samostijno-obirati-postacalnika-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054490-ukrainci-z-1-lipna-mozut-samostijno-obirati-postacalnika-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054498-ukrzaliznica-perevodit-castinu-pracivnikiv-na-cotiridennij-robocij-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054498-ukrzaliznica-perevodit-castinu-pracivnikiv-na-cotiridennij-robocij-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054498-ukrzaliznica-perevodit-castinu-pracivnikiv-na-cotiridennij-robocij-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3054498-ukrzaliznica-perevodit-castinu-pracivnikiv-na-cotiridennij-robocij-tizden.html


 

Міносвіти пояснило, як повертатимуть 

гроші за пробне ЗНО 

В Україні з 1 липня розпочинається процес 

повернення коштів за скасоване пробне ЗНО. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 12 разів зривали "тишу" на 

Донбасі, поранені двоє бійців ЗСУ 

30 червня збройні формування РФ 12 разів 

порушили режим припинення вогню, 

застосувавши при цьому заборонені міномети 

калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети 

різних систем, великокаліберні кулемети та 

стрілецьку зброю. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 липня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні День архітектури 

 

В Анталію прилетіли перші туристи з 

України 

Два літаки з українськими туристами вперше 

після тривалої перерви, зумовленої пандемією 

коронавірусу, приземлилися в турецькій 

Анталії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054519-minosviti-poasnilo-ak-povertatimut-grosi-za-probne-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054519-minosviti-poasnilo-ak-povertatimut-grosi-za-probne-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054519-minosviti-poasnilo-ak-povertatimut-grosi-za-probne-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3054527-okupanti-12-raziv-zrivali-tisu-na-donbasi-poraneni-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3054527-okupanti-12-raziv-zrivali-tisu-na-donbasi-poraneni-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3054527-okupanti-12-raziv-zrivali-tisu-na-donbasi-poraneni-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054099-1-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3054099-1-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3054541-v-antaliu-priletili-persi-turisti-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3054541-v-antaliu-priletili-persi-turisti-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3054541-v-antaliu-priletili-persi-turisti-z-ukraini.html


 

Київська міська електричка поновлює 

кільцевий рух 

З 1 липня 2020 р. відновлюється кільцевий рух 

міської електрички у Києві. 

 

Липень почнеться з короткочасних дощів і 

спеки 

В Україні у середу, 1 липня, короткочасні дощі 

очікуються лише у південних та східних 

областях. Температура повітря вдень 

становитиме 29-34° тепла. 

 

1 липня: народний календар і астровісник 

Нині Ярила – маківка року; чи треба 

вигадувати страшні історії, чи прибуде ще 

спека і живемо сьогоднішнім днем. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3054452-kiivska-miska-elektricka-ponovlue-kilcevij-ruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3054452-kiivska-miska-elektricka-ponovlue-kilcevij-ruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3054452-kiivska-miska-elektricka-ponovlue-kilcevij-ruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054189-lipen-pocnetsa-z-korotkocasnih-dosiv-i-speki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054189-lipen-pocnetsa-z-korotkocasnih-dosiv-i-speki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3054189-lipen-pocnetsa-z-korotkocasnih-dosiv-i-speki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3054066-1-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3054066-1-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

