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ТОП 

 

У ВООЗ применшують можливість 

повітряної передачі коронавірусу — 

науковці 

Група з 239 науковців з 32 країн підписалася 

під відкритим зверненням, у якому 

стверджується, що Всесвітня організація 

охорони здоров’я применшує ризик поширення 

коронавірусної хвороби через повітря. 

 

У світі зафіксували понад 11,5 мільйона 

випадків COVID-19 

Станом на ранок 6 червня у світі зареєстрували 

11 559 213 випадків COVID-19. Одужали 6 535 

902 особи та 536 786 померли. 
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Тисячі людей у Бразилії протестують через 

ігнорування президентом пандемії 

Тисячі людей вийшли на протести проти дій 

президента Бразилії Жаїра Болсонару, який 

ігнорує пандемію коронавірусу. 

 

Іран відправить чорні ящики літака МАУ у 

Францію до 20 липня — Єнін 

Іран обіцяє передати бортові самописці 

українського літака МАУ у Францію до 20 

липня. 

 

Іранські чиновники визнали, що пожежа на 

ядерному об’єкті таки наробила лиха 

Пожежа, що сталася минулого тижня на 

ядерному об’єкті в місті Натанз, спричинила 

значну шкоду. 

СВІТ 

 

У Багдаді обстріляли аеропорт з 

американськими військовими - ЗМІ 

В Іраку на території міжнародного аеропорту 

столиці Багдада впала ракета типу "Катюша". 
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Протиповітряна оборона Ізраїлю успішно 

перехопила випущені з сектора Гази ракети 

Ізраїльські системи протиповітряної оборони 

"Залізний купол" успішно перехопили 

випущені з сектора Гази ракети. 

 

Туреччина успішно випробувала свою нову 

протикорабельну ракету 

Перша турецька протикорабельна ракета 

власного виробництва Atmaca успішно 

пройшла випробування польоту на далеку 

відстань. 

 

Британія вводить персональні санкції проти 

РФ та Саудівської Аравії 

Уряд Британії вводить персональні санкції 

проти громадян Росії та Саудівської Аравії за 

порушення прав людини. 

 

На виборах до парламенту Сербії перемогла 

прогресивна партія президента Вучича 

Виборча комісія Сербії в неділю, 5 липня, 

опублікувала офіційні результати 

парламентських виборів: абсолютну перемогу 

на них здобула Сербська прогресивна партія 

(СПП) президента Олександра Вучича. 
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Вибори до парламенту Хорватії: партія 

прем’єра наразі у лідерах 

За результатами підрахунку майже 44% голосів 

на парламентських виборах у Хорватії 

перемагає консервативний Хорватський 

демократичний союз, який очолює прем’єр-

міністр країни Андрей Пленкович. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Українських громадян повернуть з Греції 

додому найближчим рейсом 

Українських громадян, які прибули до Афін з 

Києва попри відсутність дозволу з боку ЄС для 

громадян третіх країн, повернуть додому 

ближчим рейсом, можливо без подальшої 

заборони на в’їзд. 

 

Інвестори в "зелену" енергетику готуються 

позиватися до України — німецький 

бізнесмен 

Перегляд урядом України режиму "зеленого" 

тарифу завдає суттєвого удару по інвесторах у 

галузь відновлюваної енергетики та може 

призвести до позовів іноземних інвесторів у 

міжнародних судах. 

УКРАЇНА 

 

Обов’язково повернуся: Зеленський 

поділився враженнями від поїздки в Одесу 

Президент Володимир Зеленський за вихідні, 

проведені в Одесі, пересвідчився, що це - край 

натхнення і край майбутнього. 
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Поліція взяла під охорону будинок, який 

постраждав від пожежі у Новій Каховці 

Жителів багатоповерхівки в місті Нова 

Каховка, яка постраждала від пожежі, 

евакуювали, а поліція взяла будинок під 

охорону від мародерів. 

 

Сьогодні - ЗНО з іспанської, німецької та 

французької 

Близько 3 тисяч абітурієнтів у понеділок, 6 

липня, упродовж 150 хвилин виконуватимуть 

завдання сертифікаційних робіт з іспанської, 

німецької та французької мов. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти зривали "тишу" біля шести 

населених пунктів, втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу вісім разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

6 липня. Пам’ятні дати 

Сьогодні литовці святкують День державності. 
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У Китаї запідозрили випадок бубонної чуми 

У Внутрішній Монголії, автономний регіон на 

півночі Китаю, запідозрили випадок 

захворювання на бубонну чуму. 

 

Британський уряд звільнить від обсервації 

акторів фільму "Місія нездійсненна-7" 

Уряд Британії погодився звільнити від 

обов’язкової 14-денної обсервації акторів зі 

США, які беруть участь у зйомках фільму 

"Місія нездійсненна-7". 

 

В Україні буде спекотно, опади - лише у 

Карпатському регіоні 

В Україні у понеділок, 6 липня, опади 

прогнозують лише у Карпатському регіоні, 

температура вдень 30-35°, у південних, східних 

та Дніпропетровській областях до 39°. 

 

6 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Горпини Купальної; кому лікарські 

трави заготовляти, кому в воду стрибати, а 

кому думу думати 
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