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ТОП 

 

Кількість померлих від коронавірусу в 

США сягнула 130 тисяч 

Кількість померлих від коронавірусу у 

Сполучених Штатах перевищила сягнула 130 

тисяч. 

 

Кількість випадків COVID-19 у Бельгії 

перевищила 62 тисячі 

Загальна кількість інфікованих COVID-19 у 

Бельгії з початку пандемії перевищила 62 

тисячі осіб. 
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Як подорожувати за кордон без проблем - 

рекомендації МЗС 

Відповідальність за дотримання правил в’їзду 

до інших країн несуть безпосередньо 

громадяни, які вирушають у подорож. 

 

ЄС припускає, що контроль на зовнішніх 

кордонах не ослабне до кінця року 

Прикордонне агентство Євросоюзу Frontex 

розглядає три основні сценарії скасування 

тимчасових обмежень на перетин зовнішніх 

кордонів, що були запроваджені у відповідь на 

пандемію COVID-19. 

 

В Японії через зливи загинули 52 особи 

В Японії через зливи загинули 52 людини. 

Більш як 10 осіб залишаються зниклими 

безвісти. 

 

Лісові пожежі у США: сім штатів оголосили 

"червоний" рівень небезпеки 

Після засушливої погоди та аномальної спеки, 

яка вдарила по США останніми днями, близько 

півсотні масштабних лісових пожеж охопили 

західні й північні штати країни. 

СВІТ 
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Помпео викликають до Конгресу на 

слухання щодо змови РФ з талібами 

Палата представників Конгресу США офіційно 

викликала на слухання держсекретаря Майкла 

Помпео, щоб з'ясувати, як адміністрація 

Трампа реагує на дані про підкуп талібів з боку 

РФ за вбивства американських військових в 

Афганістані. 

 

Британія вперше ввела санкції окремо від 

ЄС, у списку - 25 росіян 

Уряд Великої Британії вперше окремо від ЄС 

запровадив санкції проти десятків людей, 

обвинувачених у порушеннях прав людини в 

усьому світі. Під британські санкції потрапили 

25 громадян РФ. 

 

У Франції оголосили склад нового уряду 

Генеральний секретар Єлисейського палацу 

Алексіс Колер оголосив склад нового кабінету 

міністрів Франції на чолі з прем'єр-міністром 

Жаном Кастексом. 

 

Канада заборонила екстрадицію до 

Гонконгу через новий закон про нацбезпеку 

Через суттєве обмеження Китаєм автономії 

Гонконгу, Канада заявила про замороження 

екстрадиції до цього регіону КНР, а також про 

обмеження експорту товарів військового 

призначення. 
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США готові продати Литві бойові 

вертольоти Black Hawk 

Державний департамент США після процедури 

розгляду погодив можливість продажу Литві 

шести бойових гелікоптерів UH-60M Black 

Hawk для забезпечення безпеки на східному 

фланзі НАТО. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Генсек ООН опублікував другу доповідь про 

ситуацію в окупованому Криму 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 

оприлюднив другу доповідь про ситуацію з 

правами людини в окупованому РФ Криму. 

Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 

грудня 2019 року. 

 

В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у 

справі Окуєвої 

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ 

Арлем Дезір шокований звісткою про вбивство 

чеченського блогера Маміхана Умарова 

поблизу Відня та закликає ретельно 

розслідувати цей жахливий злочин. 

 

Резніков не виключає можливість 

"нормандського саміту" в серпні 

Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та 

Росії може відбутись у Берліні вже у серпні, 

але за умови виконання домовленостей, 

досягнутих на саміті в Парижі у грудні 2019 

року. 
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Загрози вторгнення РФ не спостерігається, 

але слід готуватися до будь-яких сценаріїв - 

Наєв 

В Україні посилено діяльність усіх видів 

розвідки, і за її даними, зараз безпосередньої 

загрози вторгнення з боку Росії не 

спостерігається. 

 

Низка причин завадить Росії почати наступ 

на Україну - Рахманін 

Розгортання повномасштабної військової 

агресії Росії проти України найближчим часом 

є малоймовірним з низки причин. 

УКРАЇНА 

 

Голова правового комітету ВР: Параметри 

децентралізації будуть єдині для всієї 

України 

Робоча група Верховної Ради з початку 2020 

року опрацьовує законопроєкт щодо внесення 

змін до Конституції України стосовно 

децентралізації. 

 

Мінсоцполітики нарахувало в Україні 

майже 1,5 мільйона переселенців 

За останніми даними, в Україні обліковано 

майже 1,5 млн переселенців з окупованих 

районів Донбасу, а також з Автономної 

Республіки Крим. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти застосовують артилерію та 

міномети, поранений військовий 

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

7 липня. Пам’ятні дати 

Сьогодні християни східного обряду 

святкують Різдво Предтечі і Хрестителя 

Господня Іоанна, або, як кажуть у народі – 

Івана Купала. 

 

МОЗ Польщі: після виборів у країні немає 

сплеску COVID-19 

Перший тур президентських виборів у Польщі 

не приніс сплеску інфікування коронавірусом. 

 

Губернатор штату Нью-Йорк звинуватив 

Трампа у "допомозі коронавірусу" - CNN 

Губернатор американського штату Нью-Йорк 

Ендрю Куомо розкритикував президента США 

Дональда Трампа за те що той, буцімто 

"сприяв поширенню коронавірусу". 
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Бельгія відправлятиме на карантин усіх 

приїжджих із країн з високим ризиком 

COVID-19 

Влада Бельгії вимагатиме від усіх, хто 

прибуває до країни з регіонів з високим рівнем 

інфікування коронавірусом, обов’язкового 

тестування та двотижневої самоізоляції. 

 

Швейцарія ввела масковий режим у 

громадському транспорті 

Мешканців Швейцарії зобов'язали носити 

захисні маски у громадському транспорті, 

аналогічний режим стосується й пасажирських 

авіаперевезень. 

 

Німеччина поки не готова відмовитися від 

масок 

Німеччина поки не готова відмовитися від 

масок. 

 

7 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Різдво Івана Хрестителя; зелене 

Купало в літо упало, а що впало, те пропало. 
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