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ТОП 

 

У світі від коронавірусу вилікувались 

більше шести мільйонів осіб 

Станом на ранок 3 липня в світі зафіксовано 6 

140 827 випадків одужання після коронавірусу. 

 

Понад 10 тисяч хворих за день: у Флориді - 

рекорд з початку пандемії 

У курортному американському штаті Флорида 

2 липня зареєстрували рекордну з початку 

пандемії кількість нових хворих на COVID-19, 

яка перевищує 10 тис. випадків за день. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056039-u-sviti-vid-koronavirusu-vilikuvalis-bilse-sesti-miljoniv-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056039-u-sviti-vid-koronavirusu-vilikuvalis-bilse-sesti-miljoniv-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056039-u-sviti-vid-koronavirusu-vilikuvalis-bilse-sesti-miljoniv-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3055963-ponad-10-tisac-hvorih-za-den-u-floridi-rekord-z-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3055963-ponad-10-tisac-hvorih-za-den-u-floridi-rekord-z-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3055963-ponad-10-tisac-hvorih-za-den-u-floridi-rekord-z-pocatku-pandemii.html


 

У США молодь організовує COVID-вечірки, 

щоб заразитися коронавірусом 

В американському штаті Алабама проводять 

небезпечні "коронавірусні вечірки" для того, 

щоб заразитися хворобою COVID-19. 

 

Зеленський провів консультації з 

керівництвом Нацбанку 

Президент України провів консультації з 

керівництвом Національного банку та 

учасниками фінансового ринку щодо 

кандидатури нового голови НБУ. 

 

Євросоюз указав на порушення при 

голосуванні щодо змін конституції РФ 

Голосування щодо поправок до конституції РФ 

відбулося з численними порушеннями 

демократичних норм, а його підсумки 

суперечать міжнародним зобов’язанням Росії. 

СВІТ 

 

На ядерному комплексі в Ірані сталася 

пожежа 

В Ірані на території ядерного комплексу 

"Натанз" сталася аварія, в результаті 

пошкоджено одну з будівель. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3055912-u-ssa-molod-organizovue-covidvecirki-sob-zarazitisa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3055912-u-ssa-molod-organizovue-covidvecirki-sob-zarazitisa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3055912-u-ssa-molod-organizovue-covidvecirki-sob-zarazitisa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055988-zelenskij-proviv-konsultacii-z-kerivnictvom-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055988-zelenskij-proviv-konsultacii-z-kerivnictvom-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055988-zelenskij-proviv-konsultacii-z-kerivnictvom-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056008-evrosouz-ukazav-na-porusenna-pri-golosuvanni-sodo-zmin-konstitucii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056008-evrosouz-ukazav-na-porusenna-pri-golosuvanni-sodo-zmin-konstitucii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056008-evrosouz-ukazav-na-porusenna-pri-golosuvanni-sodo-zmin-konstitucii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3055986-na-adernomu-kompleksi-v-irani-stalasa-pozeza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3055986-na-adernomu-kompleksi-v-irani-stalasa-pozeza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3055986-na-adernomu-kompleksi-v-irani-stalasa-pozeza.html


 

Кім Чен Ин пояснив, чому в КНДР немає 

COVID-19 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що 

коронавірус не проник в країну завдяки роботі 

ЦК Трудової партії та злагодженості народу 

республіки. 

 

Нова мутація коронавірусу більш заразна, 

але тяжчих симптомів не викликає 

Глобальне дослідження виявило, що нова 

форма коронавірусу має здатність швидше 

поширюватися, але водночас не погіршує стан 

здоров'я пацієнтів у порівнянні з попередньою 

версією вірусу. 

 

На людях тестують вже 17 потенційних 

вакцин проти COVID-19 

Нині 17 потенційних вакцин від коронавірусу 

знаходяться на етапі клінічних випробувань. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Члени Конгресу США надіслали 

Зеленському листа щодо енергетичної 

безпеки 

Високопосадовці Конгресу США звернулися з 

листом до Володимира Зеленського, в якому 

закликали посилити енергетичну безпеку 

України шляхом інтенсивного розвитку 

відновлювальної енергетики. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056043-kim-cen-in-poasniv-comu-v-kndr-nemae-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056043-kim-cen-in-poasniv-comu-v-kndr-nemae-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056043-kim-cen-in-poasniv-comu-v-kndr-nemae-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3055998-nova-mutacia-koronavirusu-bils-zarazna-ale-tazcih-simptomiv-ne-viklikae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3055998-nova-mutacia-koronavirusu-bils-zarazna-ale-tazcih-simptomiv-ne-viklikae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3055998-nova-mutacia-koronavirusu-bils-zarazna-ale-tazcih-simptomiv-ne-viklikae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056055-na-ludah-testuut-vze-17-potencijnih-vakcin-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056055-na-ludah-testuut-vze-17-potencijnih-vakcin-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056055-na-ludah-testuut-vze-17-potencijnih-vakcin-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055979-cleni-kongresu-ssa-nadislali-lista-zelenskomu-sodo-energeticnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055979-cleni-kongresu-ssa-nadislali-lista-zelenskomu-sodo-energeticnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055979-cleni-kongresu-ssa-nadislali-lista-zelenskomu-sodo-energeticnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055979-cleni-kongresu-ssa-nadislali-lista-zelenskomu-sodo-energeticnoi-bezpeki.html


 

Міжнародні інвестори закликали 

Зеленського припинити тиск на НБУ 

Міжнародна ділова спільнота, яка включає 

впливові бізнесові асоціації, інвесторів зі США 

та інших країн, звернулася до Президента 

Володимира Зеленського із застереженням про 

можливі втрати України, якщо не припиниться 

тиск на НБУ. 

 

Україна вітає Стратегію ЄС для 

Дунайського регіону – Стефанішина 

Український уряд вітає Стратегію ЄС для 

Дунайського регіону та прагне відігравати 

активну роль і робити свій внесок у її розвиток. 

 

У Бразилії продовжують використовувати 

антиукраїнські штами російської 

пропаганди 

У Бразилії РФ продовжує використовувати 

штами російської пропаганди, спрямовані на 

дискредитацію України, для чого використовує 

не лише власні структури в країні, ЗМІ, а 

також місцеве населення, в т.ч. викладачів внз, 

експертів та політиків. 

 

СКВОР продовжує співпрацю з освітянами 

України та діаспори 

Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада 

(СКВОР), в рамках державної політики Нової 

української школи (НУШ), продовжує 

підтримувати реформування системи освіти 

України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3056035-miznarodni-investori-zaklikali-zelenskogo-pripiniti-tisk-na-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3056035-miznarodni-investori-zaklikali-zelenskogo-pripiniti-tisk-na-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3056035-miznarodni-investori-zaklikali-zelenskogo-pripiniti-tisk-na-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055968-ukraina-vitae-strategiu-es-dla-dunajskogo-regionu-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055968-ukraina-vitae-strategiu-es-dla-dunajskogo-regionu-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055968-ukraina-vitae-strategiu-es-dla-dunajskogo-regionu-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056050-u-brazilii-prodovzuut-vikoristovuvati-antiukrainski-stami-rosijskoi-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056050-u-brazilii-prodovzuut-vikoristovuvati-antiukrainski-stami-rosijskoi-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056050-u-brazilii-prodovzuut-vikoristovuvati-antiukrainski-stami-rosijskoi-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056050-u-brazilii-prodovzuut-vikoristovuvati-antiukrainski-stami-rosijskoi-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3055970-skvor-prodovzue-spivpracu-z-osvitanami-ukraini-ta-diaspori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3055970-skvor-prodovzue-spivpracu-z-osvitanami-ukraini-ta-diaspori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3055970-skvor-prodovzue-spivpracu-z-osvitanami-ukraini-ta-diaspori.html


 

Польща відновила карантин для 

авіапасажирів з України 

Польща з 3 липня знову запроваджує 

обов’язковий карантин для осіб, котрі 

прилітають з України, який було скасовано 

лише 1 липня. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський підписав закон, що скасовує 

кримінальну відповідальність за "п'яне" 

водіння 

Президент України повернув до ВР зі своїм 

підписом закон, який скасовує кримінальну 

відповідальність за управління автомобілем у 

нетверезому стані. 

 

Арахамія пояснив, що хоче почути Рада від 

претендента на посаду глави НБУ 

Усі фракції Верховної Ради дійшли згоди, що 

претендент на посаду голови НБУ повинен 

покроково та конкретно розповісти 

парламенту, яким чином будуть запущені 

програми кредитування економіки. 

 

Спекулянти можуть скористатися 

коливаннями на ринку через відставку 

Смолія — радник Президента 

Радник Президента України з економічних 

питань Олег Устенко вважає можливими 

ризики, пов'язані з коливаннями на 

фінансовому ринку через відставку глави 

Нацбанку Якова Смолія. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056011-polsa-vidnovila-karantin-dla-aviapasaziriv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056011-polsa-vidnovila-karantin-dla-aviapasaziriv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056011-polsa-vidnovila-karantin-dla-aviapasaziriv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056023-zelenskij-pidpisav-zakon-so-skasovue-kriminalnu-vidpovidalnist-za-pane-vodinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056023-zelenskij-pidpisav-zakon-so-skasovue-kriminalnu-vidpovidalnist-za-pane-vodinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056023-zelenskij-pidpisav-zakon-so-skasovue-kriminalnu-vidpovidalnist-za-pane-vodinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056023-zelenskij-pidpisav-zakon-so-skasovue-kriminalnu-vidpovidalnist-za-pane-vodinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055990-arahamia-poasniv-so-hoce-pocuti-rada-vid-pretendenta-na-posadu-glavi-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055990-arahamia-poasniv-so-hoce-pocuti-rada-vid-pretendenta-na-posadu-glavi-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3055990-arahamia-poasniv-so-hoce-pocuti-rada-vid-pretendenta-na-posadu-glavi-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055972-spekulanti-mozut-skoristatisa-kolivannami-na-rinku-cerez-vidstavku-smolia-radnik-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055972-spekulanti-mozut-skoristatisa-kolivannami-na-rinku-cerez-vidstavku-smolia-radnik-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055972-spekulanti-mozut-skoristatisa-kolivannami-na-rinku-cerez-vidstavku-smolia-radnik-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055972-spekulanti-mozut-skoristatisa-kolivannami-na-rinku-cerez-vidstavku-smolia-radnik-prezidenta.html


 

Рада планує завершити розгляд 

законопроєкту про гральний бізнес 

Верховна Рада планує 3 липня завершити 

розгляд поправок до законопроєкту №2285-д 

"Про державне регулювання діяльності щодо 

організації та проведення азартних ігор" та 

ухвалити його у другому читанні. 

 

Закон про електронну сертифікацію 

деревини закриє питання незаконних рубок 

- Заблоцький 

Закон про електронну сертифікацію деревини, 

який чекає ухвалення у Верховній Раді, 

повністю вирішить питання незаконного 

вирубування лісу. 

 

Для опорних лікарень закуплять 210 

апаратів КТ - Степанов 

Держава планує закупити цього року 210 

апаратів комп’ютерної томографії для 

облаштування опорних лікарень. 

 

СБУ заблокувала "схему", від якої держава 

щомісяця втрачала 2 мільярди 

СБУ спільно з Офісом генпрокурора та 

Державною податковою службою провела 

спецоперацію з викриття у ДПС 

протиправного механізму формування сум 

податкових кредитів з ПДВ для суб’єктів 

господарювання. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3056046-rada-planue-zaversiti-rozglad-zakonoproektu-pro-gralnij-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3056046-rada-planue-zaversiti-rozglad-zakonoproektu-pro-gralnij-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3056046-rada-planue-zaversiti-rozglad-zakonoproektu-pro-gralnij-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055993-zakon-pro-elektronnu-sertifikaciu-derevini-zakrie-pitanna-nezakonnih-rubok-zablockij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055993-zakon-pro-elektronnu-sertifikaciu-derevini-zakrie-pitanna-nezakonnih-rubok-zablockij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055993-zakon-pro-elektronnu-sertifikaciu-derevini-zakrie-pitanna-nezakonnih-rubok-zablockij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3055993-zakon-pro-elektronnu-sertifikaciu-derevini-zakrie-pitanna-nezakonnih-rubok-zablockij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056015-dla-opornih-likaren-zakuplat-210-aparativ-kt-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056015-dla-opornih-likaren-zakuplat-210-aparativ-kt-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056015-dla-opornih-likaren-zakuplat-210-aparativ-kt-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056003-sbu-zablokuvala-shemu-vid-akoi-derzava-somisaca-vtracala-2-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056003-sbu-zablokuvala-shemu-vid-akoi-derzava-somisaca-vtracala-2-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3056003-sbu-zablokuvala-shemu-vid-akoi-derzava-somisaca-vtracala-2-milardi.html


 

Підполковник СБУ вимагав у підприємця 

$250 тисяч - Офіс генпрокурора 

Офіс Генпрокурора заявив про викриття 

злочинної групи під керівництвом 

підполковника СБУ, яка вимагала 250 тис. 

доларів США у підприємця.

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 10 разів відкривали вогонь по 

позиціях ЗСУ, є поранений 

2 липня збройні формування РФ 10 разів 

порушили режим припинення вогню, 

використавши заборонені до розміщення на 

лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 

мм, а також гранатомети різних систем, 

великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

3 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Богодар Которович - 

український скрипаль, диригент, один із 

засновників сучасної української скрипкової 

школи. 

 

Трагікомедія "Мир вашому дому!" здобула 

перемогу на кінофестивалі в США 

Стрічка українського режисера Володимира 

Лерта "Мир вашому дому", створена за 

підтримки Держкіно, стала фільмом-

відкриттям The Treasure Coast International Film 

Festival (м. Флорида, США) і здобула нагороду 

за найкращу операторську роботу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055983-pidpolkovnik-sbu-vimagav-u-pidpriemca-250-tisac-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055983-pidpolkovnik-sbu-vimagav-u-pidpriemca-250-tisac-ofis-genprokurora.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3056044-okupanti-10-raziv-vidkrivali-vogon-po-poziciah-zsu-e-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3056044-okupanti-10-raziv-vidkrivali-vogon-po-poziciah-zsu-e-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3056044-okupanti-10-raziv-vidkrivali-vogon-po-poziciah-zsu-e-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055555-3-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055555-3-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3055975-tragikomedia-mir-vasomu-domu-zdobula-peremogu-na-kinofestivali-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3055975-tragikomedia-mir-vasomu-domu-zdobula-peremogu-na-kinofestivali-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3055975-tragikomedia-mir-vasomu-domu-zdobula-peremogu-na-kinofestivali-v-ssa.html


 

Чорногорія офіційно визнала одностатеве 

партнерство 

Парламент Чорногорії ухвалив закон, який 

визнає партнерство осіб однієї статі, 

прирівнюючи такі пари до гетеросексуальних. 

 

У західних областях знову прогнозують 

підйом води в річках 

У Львівській та Івано-Франківській областях 3-

4 липня на рiчках басейнiв Днiстра й Сяну 

очiкується підйом рівнів води, можливе 

формування мiсцевого та схилового стоку. 

 

В Україні прогнозують майже 40-градусну 

спеку з дощами та грозами 

У п'ятницю, 3 липня, в західних областях 

України очікуються значні дощі, шквали, на 

решті території без опадів. Денна температура 

становитиме 22-37° спеки. 

 

3 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Мефодія; полюємо за білою 

куріпкою, чи бунтуватимуть п’явки та як 

ведеться Марсу з Венерою. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056013-cornogoria-oficijno-viznala-odnostateve-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056013-cornogoria-oficijno-viznala-odnostateve-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3056013-cornogoria-oficijno-viznala-odnostateve-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3056033-u-zahidnih-oblastah-znovu-prognozuut-pidjom-vodi-v-rickah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3056033-u-zahidnih-oblastah-znovu-prognozuut-pidjom-vodi-v-rickah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3056033-u-zahidnih-oblastah-znovu-prognozuut-pidjom-vodi-v-rickah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3055929-v-ukraini-prognozuut-majze-40gradusnu-speku-z-dosami-ta-grozami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3055929-v-ukraini-prognozuut-majze-40gradusnu-speku-z-dosami-ta-grozami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3055929-v-ukraini-prognozuut-majze-40gradusnu-speku-z-dosami-ta-grozami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3055498-3-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3055498-3-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

