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ТОП 

 

Пожежі на Луганщині: триває гасіння 

осередків біля трьох сіл 

Станом на ранок середи триває гасіння трьох 

осередків лісових пожеж на Луганщині. 

 

"Суд" у Криму залишив під арештом трьох 

фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" 

Так званий Верховний суд Криму не 

задовольнив апеляційну скаргу захисту 

фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» (третя 

бахчисарайська група) і залишив їх під 

арештом до 9 серпня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3058907-pozezi-na-lugansini-trivae-gasinna-oseredkiv-bila-troh-sil.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058848-sud-u-krimu-zalisiv-pid-arestom-troh-figurantiv-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058848-sud-u-krimu-zalisiv-pid-arestom-troh-figurantiv-spravi-hizb-uttahrir.html


 

Європейські дослідники зосередилися на 

одному препараті проти COVID-19 - ЗМІ 

Після європейських випробувань ліків проти 

коронавірусу їх лінійка звузилася у звязку з 

проблемами клінічної дії, і зараз учені 

зосереджені лише на одному препараті - 

ремдесівірі. 

 

Більшість дезінформації про COVID-19 

поширюють Росія та Китай - експерти 

Під час глобальної пандемії COVID-19 в 

інтернеті суттєво зросла кількість 

дезінформації, абсолютна більшість якої 

походить із Росії та Китаю. 

 

Столиця Канади вводить обов’язковий 

масковий режим 

До всіх закритих приміщень Оттави відтепер 

дозволятиметься вхід лише за умов 

використання маски. 

СВІТ 

 

США ввели візові санкції проти 

керівництва Китаю через ситуацію в Тибеті 

США оголосили про введення санкцій проти 

високопосадовців Китаю, які обмежують 

доступ іноземцям - у тому числі дипломатам та 

журналістам - до Тибету, де, як вважають у 

Вашингтоні, порушуються права людей та 

існує загроза довкіллю. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058877-evropejski-doslidniki-zoseredilisa-na-odnomu-preparati-proti-covid19-zmi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058825-bilsist-dezinformacii-pro-covid19-posiruut-rosia-ta-kitaj-eksperti.html
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Адміністрація Трампа почала процедуру 

виведення Штатів з ВООЗ 

Адміністрація на чолі з президентом 

Дональдом Трампом офіційно оповістила ООН 

про намір Сполучених Штатів вийти зі 

Всесвітньої організації охорони здоров'я. 

 

Літак з канадськими військовими не зміг 

приземлитися у Латвії через COVID-19 

Військовий літак, що прямував з Канади до 

Латвії, розвернули просто у небі через 

можливе інфікування коронавірусом людей, 

які перебували на борту. 

 

Влада Франції обмежила використання 

безпілотників 

Уряд Франції ввів додаткові обмеження на 

використання безпілотних літальних апаратів 

для всіх без винятку категорій громадян та 

іноземців. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС продовжить пильнувати за 

незалежністю судів в Україні - Лінкявічюс 

ЄС продовжує пильно стежити за 

незалежністю судочинства і боротьбою з 

корупцією в Україні, і в цьому плані відставка 

голови НБУ Смолія та продовження 

кримінального переслідування експрезидента 

Порошенка є тривожними сигналами для 

європейських партнерів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058851-administracia-trampa-pocala-proceduru-vivedenna-stativ-z-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058851-administracia-trampa-pocala-proceduru-vivedenna-stativ-z-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058851-administracia-trampa-pocala-proceduru-vivedenna-stativ-z-vooz.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058869-litak-z-kanadskimi-vijskovimi-ne-zmig-prizemlitisa-u-latvii-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058869-litak-z-kanadskimi-vijskovimi-ne-zmig-prizemlitisa-u-latvii-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3058895-vlada-francii-obmezila-vikoristanna-bezpilotnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3058895-vlada-francii-obmezila-vikoristanna-bezpilotnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3058895-vlada-francii-obmezila-vikoristanna-bezpilotnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058873-es-prodovzit-pilnuvati-za-nezaleznistu-sudocinstva-v-ukraini-linkavicus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058873-es-prodovzit-pilnuvati-za-nezaleznistu-sudocinstva-v-ukraini-linkavicus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058873-es-prodovzit-pilnuvati-za-nezaleznistu-sudocinstva-v-ukraini-linkavicus.html


 

Німецькі депутати відвідали Крим з власної 

ініціативи - посольство ФРН 

У посольстві ФРН в Україні заявляють, що 

поїздка німецьких депутатів в анексований 

Крим не мала офіційного характеру. 

 

У Конгресі США пропонують збільшити 

оборонну допомогу Україні у 2021 році 

Комітет з асигнувань Палати представників 

Конгресу США затвердив проєкт бюджету на 

оборонні потреби, де збільшив до $275 млн 

допомогу в безпековій сфері для України у 

2021 фінансовому році. 

УКРАЇНА 

 

Україна виходить ще з однієї угоди СНД - 

указ Президента 

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ про вихід України з Угоди про створення 

Ради керівників підрозділів фінансової 

розвідки держав - учасниць СНД. 

 

НАЗК вручило Зеленському два протоколи 

про адмінпорушення 

НАЗК вручило два протоколи про 

адміністративне порушення Президенту 

України Володимиру Зеленському в зв’язку з 

неподанням повідомлень про суттєві зміни у 

майновому стані. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058867-nimecki-deputati-vidvidali-krim-z-vlasnoi-iniciativi-posolstvo-frn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058867-nimecki-deputati-vidvidali-krim-z-vlasnoi-iniciativi-posolstvo-frn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3058867-nimecki-deputati-vidvidali-krim-z-vlasnoi-iniciativi-posolstvo-frn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058871-u-kongresi-ssa-proponuut-zbilsiti-oboronnu-dopomogu-ukraini-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058871-u-kongresi-ssa-proponuut-zbilsiti-oboronnu-dopomogu-ukraini-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058871-u-kongresi-ssa-proponuut-zbilsiti-oboronnu-dopomogu-ukraini-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058838-ukraina-vihodit-se-z-odniei-ugodi-snd-ukaz-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058838-ukraina-vihodit-se-z-odniei-ugodi-snd-ukaz-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058838-ukraina-vihodit-se-z-odniei-ugodi-snd-ukaz-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058829-nazk-vrucilo-zelenskomu-dva-protokoli-pro-adminporusenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058829-nazk-vrucilo-zelenskomu-dva-protokoli-pro-adminporusenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058829-nazk-vrucilo-zelenskomu-dva-protokoli-pro-adminporusenna.html


 

Запобіжний захід затриманому екскуратору 

ватажків "ДНР" обиратимуть сьогодні 

У середу, 8 липня, мають обрати запобіжний 

захід затриманому вчора у Києві позаштатному 

співробітнику ГРУ, причетному до збиття 

літака рейсу МН17. 

 

МВС закликає "приватників" підключати 

відеокамери до системи "Безпечне місто" 

Інтеграція приватних камер 

відеоспостереження до системи «Безпечне 

місто» пришвидшить реакцію правоохоронців 

на будь-який злочин. 

 

У Мінсоцполітики планують створити 

соціальну сервісну службу 

В Україні планують створити Національну 

соціальну сервісну службу, котра забезпечить 

реалізацію державної політики соціального 

захисту населення і захист прав дітей, а також 

здійснюватиме державний контроль за 

додержанням вимог законодавства у цих 

сферах. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять зі 120 та 122 калібрів, 

поранені четверо бійців ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 13 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058843-zapobiznij-zahid-zatrimanomu-ekskuratoru-vatazkiv-dnr-obiratimut-zavtra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058843-zapobiznij-zahid-zatrimanomu-ekskuratoru-vatazkiv-dnr-obiratimut-zavtra.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058889-mvs-zaklikae-privatnikiv-pidklucati-videokameri-do-sistemi-bezpecne-misto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058889-mvs-zaklikae-privatnikiv-pidklucati-videokameri-do-sistemi-bezpecne-misto.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3058901-okupanti-gatat-zi-120-ta-122-kalibriv-poraneni-cetvero-bijciv-zsu.html
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8 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня 1659 року розпочалась Конотопська 

битва – один з ключових епізодів російсько-

української війни 1658-1659 років. 

 

Команда кінофестивалю «Молодість» 

робить усе, щоб він відбувся наживо - 

Халпахчі 

Організатори 49-го Київського міжнародного 

кінофестивалю «Молодість», який через 

епідемію коронавірусу було перенесено на 22-

30 серпня, сподіваються, що він відбудеться 

наживо, а не в онлайн-режимі. 

 

Дощі остудять спеку - у Карпатах до +14° 

удень 

В Україні у середу очікуються короткочасні 

дощі, грози, температура вдень 19-24°, у 

південних, Дніпропетровській, Харківській 

областях 24-29°, на Донеччині та Луганщині до 

33°. 

 

8 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні покровителів шлюбу святих Петра і 

Февронії; шукаємо веселку і що таке щастя. 
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