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ТОП 

 

Інфікованих коронавірусом у США вже 

понад 3 мільйони 

Кількість підтверджених випадків 

коронавірусу у США перевищила 3 мільйони. 

 

Флорида стала новим епіцентром пандемії 

COVID-19 - ЗМІ 

Південний американський штат Флорида, 

курорти якого зараз переповнені 

 відпочивальниками, став новим епіцентром 

поширення коронавірусу у світі. 
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У Франції кількість випадків COVID-19 

наближається до 170 тисяч 

Від початку епідемії коронавірусу у Франції 

кількість випадків інфікування наблизилася до 

170 тисяч, за останню добу від COVID-19 

померли 34 особи. 

 

COVID-19 може викликати серйозні 

порушення в роботі мозку 

Науковці університетського коледжу Лондона 

(UCL), провівши серію досліджень, дійшли 

висновку, що коронавірусні інфекції можуть 

бути причиною неврологічних ускладнень та 

викликати ушкодження нервової системи і 

мозку людини. 

 

Єврокомісія оголосила початок "водневої 

революції" в енергетиці 

Єврокомісія підготувала дві стратегії у сфері 

енергетики – зокрема передбачається 

запровадження чистих і відновлюваних носіїв 

енергії на основі водневих технологій. 

 

Amazon покарали за надання послуг у 

Криму 

Офіс контролю за іноземними активами 

(OFAC) Міністерства фінансів США оголосив 

про нарахування штрафу понад $134 тис. проти 

компанії Amazon через порушення нею санкцій 

США, у тому числі шляхом надання послуг у 

Криму, Сирії й Ірані. 

СВІТ 
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Трамп готовий до нової зустрічі з Кім Чен 

Ином 

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що 

готовий провести нову зустріч з лідером КНДР 

Кім Чен Ином. Водночас Пхеньян демонструє 

незацікавленість у відновленні переговорів. 

 

Супутникові знімки показали активність на 

ядерному об'єкті у КНДР 

Знімки, зроблені лабораторією Planet Labs і 

проаналізовані експертами Інституту 

міжнародних досліджень Міддлбері (США), 

показують активний об'єкт в селі Волло-Рі 

поблизу Пхеньяну, який використовується для 

створення ядерних боєголовок. 

 

США готують нові санкції проти Китаю – 

Білий дім 

Адміністрація Дональда Трампа готується 

посилити тиск на Китай та протягом 

найближчого часу оголосити про введення 

додаткових широких обмежень проти цієї 

країни. 

 

Меркель у Брюсселі нагадала 

євродепутатам про загрози фейків та 

популізму 

Європа має бути більш незалежною, сильною і 

впливовою, аби мати можливість гідно 

протистояти дезінформації та спробам 

підірвати євроспільноту зсередини. 
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Помпео пропонує "підняти ціну" для РФ і 

Китаю за підтримку Асада 

США разом з іншими "відповідальними 

країнами" в ООН мають збільшити ціну для 

Росії й Китаю, які використовують постійне 

членство в Радбезі, аби блокувати мирні 

ініціативи щодо Сирії. 

 

США хочуть найближчим часом провести 

переговори з РФ про скорочення озброєнь 

США планують через кілька тижнів провести 

переговори на експертному рівні з Росією 

щодо укладення нового договору про 

скорочення стратегічних наступальних 

озброєнь, який замінить СНО-3. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна в ОБСЄ знову закликала Росію до 

виконання Будапештського меморандуму 

Україна закликає Росію повернутися до 

повного дотримання зобов’язань за 

Будапештським меморандумом шляхом 

припинення агресії та деокупації суверенних 

територій України. 

 

Свідок розмови Трампа й Зеленського йде у 

відставку 

Ключовий свідок на слуханнях з імпічменту 

президента Трампа з "українського" питання 

підполковник армії США Олександр Віндман 

після попередніх повідомлень про тиск заявив, 

що йде у відставку. 
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Євросоюз закликав РФ припинити утиски 

кримських татар на окупованому півострові 

Євросоюз засудив системні порушення прав 

людини в окупованому Криму й закликав 

Росію припинити практику утисків та арештів, 

зокрема, представників кримськотатарського 

народу. 

 

Стефанішина анонсувала нову концепцію 

комунікації у сфері взаємодії з НАТО 

Учасники Комісії Україна - НАТО, засідання 

якої на рівні послів відбулось у Брюсселі, 

обговорили подальші кроки з практичного 

наповнення співпраці, зокрема, з урахуванням 

нового статусу України як партнера з 

розширеними можливостями. 

 

Україна і НАТО на спільній комісії 

обговорили ситуацію в регіоні Чорного моря 

Україна і НАТО, які у середу провели 

засідання двосторонньої комісії на рівні послів, 

обмінялися поглядами на ситуацію у сфері 

безпеки, зокрема, в регіоні Чорного моря. 

 

Україна розвиватиме безпекову співпрацю 

як з НАТО, так і з Євросоюзом - 

Стефанішина 

Україна не бачить суперечності між намірами 

Євросоюзу посилювати власні оборонні 

спроможності та роллю НАТО у забезпечені 

європейської стабільності, оскільки 

намагається розвивати інтенсивні відносини у 

цих сферах з обома структурами. 

УКРАЇНА 
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Зеленський ознайомився з концепцією 

розвитку туристичної галузі Буковини 

Володимир Зеленський під час робочої поїздки 

до Чернівецької області 8 липня ознайомився з 

концепцією розвитку туристичної галузі 

регіону в межах президентської ініціативи 

#МандруйУкраїною. 

 

До селища, де мешкає Смолій, підкинули 

труну і поховальні вінки 

На в'їзді до селища, де мешкає ексголова 

Нацбанку Яків Смолій, невідомі залишили 

труну та поховальні вінки. В НБУ 

припускають, що це може бути попередження 

його наступникові. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 14 разів порушили “тишу”: 

загинув військовий, троє поранені 

За минулу добу окупанти 14 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

9 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1997 році, Україна та НАТО 

підписали Хартію про особливе партнерство, 

розпочавши, таким чином, співробітництво 

між нашою країною та Північноатлантичним 

альянсом 
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Коронакриза: в Австрії кожен безробітний 

отримає €450 

Національна рада Австрії ухвалила виплатити 

одноразову допомогу в розмірі 450 євро 

кожному безробітному країни. 

 

Литва заборонила трансляцію Russia Today 

Литовська комісія з радіо та телебачення 

(ЛКРТБ) заборонила трансляцію каналу Russia 

Today через зв'язки медіагрупи з російським 

пропагандистом Дмитром Кисельовим, який 

перебуває під санкціями ЄС. 

 

Синоптики розповіли, коли в Україну 

повернеться спека 

У четвер, 9 липня, в Україні місцями дощі, 

вдень очікується 20-28° тепла. 

 

9 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Давида-Суничника; рідна земля – 

суниця, а чужа – чорниця і не піддаємося 

чужому впливові. 
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