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ТОП 

 

У світі зафіксували понад 10,8 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 2 липня кількість 

хворих на COVID-19 становить 10 809 998 

осіб. 

 

Франція запросила українських експертів 

до розшифровки "чорних скриньок" літака 

МАУ - Єнін 

Заступник міністра закордонних справ Євген 

Єнін повідомив, що Франція запросила 

Україну до участі в розшифровці даних 

"чорних скриньок" літака компанії МАУ, який 

зазнав катастрофи в Ірані на початку цього 

року. 
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Посли G7 застерегли: "підрив" Нацбанку 

поставить під загрозу реформи в Україні 

Посли держав "Великої сімки" прокоментували 

заяву голови Нацбанку Якова Смолія про 

відставку, заявивши, що підрив незалежності 

цієї інституції може стати великим кроком 

назад. 

 

ЄС занепокоєний рішенням Китаю 

поширити дію закону про безпеку на 

Гонконг 

Високий представник ЄС від імені всіх країн 

Євросоюзу виступив із заявою з приводу 

рішення Всекитайських зборів народних 

представників поширити на Гонконг чинність 

закону КНР про національну безпеку.(ЗАЯВА) 

 

Громадська палата РФ заявляє про тиск 

влади на голосуванні щодо конституції 

Громадська палата РФ заявляє про масові 

фальсифікації в ході голосування за внесення 

поправок до конституції РФ і безпрецедентний 

тиск влади у зв'язку з його проведенням. 

СВІТ 

 

Помпео заявив, що його не дивує 

антиамериканська активність Росії в 

Афганістані 

Держсекретар Помпео вважає, що інформація 

про взаємодію РФ з Талібаном в Афганістані 

не є чимось новим, адже Москва намагалася 

протидіяти військам США, відколи вони 

ввійшли в цю країну. 
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Доповіді розвідки США з негативом про 

Росію розлючували Трампа – CNN 

Ще на початку своєї кар'єри в Білому домі 

Дональд Трамп агресивно реагував на доповіді 

розвідки про підривну діяльність Росії, тож 

таку інформацію стали подавати в письмових 

звітах, яких він не читав. 

 

Найближчим часом у Франції може 

з'явитися новий прем'єр-міністр - ЗМІ 

За даними французьких мас-медіа, відставка 

голови уряду країни може відбутися вже 

наступного тижня. 

 

Коронакриза: ЄС надаватиме адресну 

підтримку в працевлаштуванні молоді 

Криза, спричинена пандемією COVID-19, 

загострила проблему працевлаштування 

молоді, що вимагає від ЄС адресних заходів 

допомоги у пошуку першого робочого місця. 

 

Для допомоги сирійським біженцям зібрали 

майже €7 мільярдів 

Під час Брюссельської конференції, 

присвяченій ситуації в Сирії, вдалося зібрати 

майже 7 мільярдів євро для допомоги 

біженцям, а також країнам, які їх приймають. 
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Канада заявила про намір сприяти 

припиненню війни в Сирії 

Канада докладатиме зусиль для 

якнайшвидшого припинення багаторічного 

воєнного конфлікту в Сирії. 

 

Євросоюз спростив візовий режим із 

Білоруссю 

Угоди між Євросоюзом і Білоруссю про 

спрощення візового режиму та реадмісію 

набули чинності 1 липня. 

 

У Фінляндії дозволили масові заходи за 

участю понад 500 осіб 

Влада Фінляндії з 1 липня дозволила 

проведення заходів просто неба за участю 

більш як 500 людей. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Під посольством РФ активісти протестують 

проти "обнулення" Путіна 

Біля посольства Російської Федерації у Києві 

ввечері 1 липня відбулась акція ГО 

“Всеукраїнський рух інвалідів та ветеранів 

АТО” проти внесення змін до конституції 

Росії, які фактично "обнуляють" строки 

перебування на посаді Володимира Путіна. 
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Платформа міжнародної дії зі звільнення 

політв’язнів провела установче засідання - 

МЗС 

Установче засідання Платформи міжнародної 

дії зі звільнення Росією українських 

політв’язнів відбулось у форматі 

відеоконференції. 

УКРАЇНА 

 

Незалежність Нацбанку залишається 

пріоритетом - Офіс Президента 

В Офісі Президента України запевнили, 

що Правління Нацбанку буде продовжувати 

свою діяльність на засадах незалежності та 

професійності. 

 

За три місяці роботи Програми медгарантій 

лікарні отримали 14,5 мільярда - НСЗУ 

Від початку роботи Програми медичних 

гарантій лікувальні заклади України отримали 

14,5 млрд грн. 

 

Сьогодні - ЗНО з фізики 

У четвер, 2 липня, відбудеться зовнішнє 

незалежне оцінювання з фізики, на яке 

зареєструвалися 28 110 осіб. 
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Справи Майдану: ДБР веде 76 розслідувань 

Державне бюро розслідувань веде 76 

кримінальних проваджень у рамках “справ 

Майдану”. 

 

Державі повернули нелегально видобутого 

бурштину на 12 мільйонів - СБУ 

На Житомирщині у дохід держави 

конфіскували 9,2 тонни бурштину, який раніше 

СБУ вилучила на підпільних промислових 

комплексах з нелегальної обробки сонячного 

каменю. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

поранений боєць ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу п'ять разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 липня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Міжнародний день спортивного 

журналіста. 
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Туристи можуть побачити унікально 

повноводний Синевир 

Відвідувачі Національного природного парку 

"Синевир" наразі мають унікальну нагоду 

помилуватися красою повноводного 

"Морського ока" Карпат. 

 

На південь США насувається аномальна 

спека, у зоні ризику понад 20 мільйонів осіб 

Щонайменше п'ять штатів на півдні США 

готуються до екстремальної спеки, яка 

насувається з Мексиканської затоки. 

 

Спека до +38° і дощі: якою буде погода до 

кінця тижня 

В Україні у четвер опади ймовірні у західних 

областях, Приазов'ї та Криму, температура 

вдень у західних областях 24-29°, на решті 

території 28-33°. 

 

2 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Зосими; хто такий осавул, що поїсть 

біла зима, та чим ловити перспективи, яких 

нема 
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