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ТОП 

 

У світі за добу нарахували вже понад 8,4 

тисячі випадків COVID-19 

Станом на ранок 13 липня у світі зафіксували 

113 036 610 випадків коронавірусу, з них 8 428 

за цю ніч. 

 

ВООЗ заявляє про новий антирекорд 

COVID-19 - понад 230 тисяч випадків за 

добу 

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила 

про новий антирекорд зараження 

коронавірусом - уперше з початку пандемії за 

добу інфікувалися понад 230 тисяч осіб. 
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У Польщі за добу виявили 370 нових 

випадків COVID-19 

Протягом минулої доби в Польщі 

підтверджено 370 нових випадків інфікування 

коронавірусом, три особи померли. 

 

В Італії зростає кількість випадків 

коронавірусу - 234 за добу 

В Італії протягом останньої доби зареєстрували 

234 нові випадки хвороби COVID-19, це 

збільшення у порівнянні з минулою добою. 

Загальна кількість підтверджених випадків 

захворювання в Італії вже перевищила 243 

тисячі. 

 

На Буковині за добу від COVID-19 одужали 

втричі більше людей, ніж захворіли 

За минулу добу в Чернівецькій 

області підтверджено 21 випадок зараження 

коронавірусом, водночас 67 буковинців 

одужали від COVID-19. 

 

Повінь у Японії забрала вже 70 життів 

Кількість жертв повені в Японії, спричиненої 

рясними зливами, зросла до 70, ще 13 осіб 

вважаються зниклими безвісти. 

СВІТ 
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Папа Римський шкодує, що Туреччина 

перетворила собор Святої Софії на мечеть 

Папа Римський Франциск заявив, що рішення 

Туреччини, яким собор Святої Софії у 

Стамбулі було позбавлено статусу музею та 

перетворено на мечеть, завдає йому великої 

скорботи. 

 

Дуда перемагає на виборах президента 

Польщі – екзит-пол 

Чинний президент Польщі Анджей Дуда у 

другому турі президентських виборів виграє у 

мера Варшави Рафала Тшасковського з 

відривом у 0,8%. 

 

Лідери Косово та Сербії домовилися, про що 

говоритимуть у Брюсселі 

Президент Сербії Александар Вучич 

повідомив, що діалог з Косово триває, теми для 

майбутньої зустрічі сторін у Брюсселі 16 липня 

були узгоджені. 

УКРАЇНА 

 

Стерненко заявляє, що замовника нападу на 

нього не шукають 

Ексочільник одеського “Правого сектору” 

Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі 

щодо третього нападу зупинили. 
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Під Харковом для ветеранів та волонтерів з 

інвалідністю провели стрибки з парашутом 

Польоти на літаках та авіастрибки з парашутом 

відбулися на аеродромі в селищі Коротич під 

Харковом в рамках акції психологічної 

реабілітації військових та волонтерів-інвалідів 

АТО/ООС "Небо для всіх". 

 

Нацкорпус і прибічники Шарія почубились 

у Харкові: є постраждалі 

Унаслідок сутичок між представниками 

Нацкорпусу та Партії Шарія в Харкові 

госпіталізовані двоє осіб, поліція порушила 

справу за фактом хуліганства. 

 

На Тернопільщині знешкодили шість 

авіабомб часів Другої світової 

У Тернопільській області на території одного з 

аграрних товариств виявлено шість авіаційних 

бомб часів Другої світової війни. 

 

Працівники нічних клубів та ресторатори 

перекривали міст через Дніпро на 

Херсонщині 

Працівники нічних клубів та ресторатори 

перекривали Антонівський міст через Дніпро 

на Херсонщині – вони невдоволені 

обмеженням роботи розважальних закладів до 

23 години. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти за добу 16 разів порушили 

"тишу", поранили п’ятьох бійців 

12 липня незаконні збройні формування 

Російської Федерації 16 разів порушили режим 

припинення вогню. 

 

На Донбасі рятувальники за тиждень 

знешкодили 559 боєприпасів 

Рятувальники Об’єднаних сил протягом тижня 

знешкодили 559 вибухонебезпечних предметів 

та допомогли відремонтувати 48 будинків у 

прифронтових населених пунктах. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

13 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Мирослав Скорик – 

всесвітньовідомий український композитор. 

 

«Музичні історії від Укрінформу»: Як 

правильно танцювати «Смарткач» 

«Укрінформ» продовжує проект подкастів 

«Музичні історії від Укрінформу». 
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Запорізький фотограф "упіймав" у нічному 

небі комету Neowise 

Комету C/2020 F3 NEOWISE, яка зараз 

пролітає повз Землю, зняв запорізький 

фотограф Олександр Поздняков. 

 

Чехи почали завозити коронавірус додому із 

закордонних відпусток 

У Чехії зафіксовані випадки інфікування 

громадян, які повернулися додому з 

туристичних поїздок за кордон. 

 

Про безпеку туристів на курортах Іспанії 

подбають 40 тисяч поліцейських 

Уряд Іспанії направить до курортних регіонів 

країни 40 тисяч поліцейських, які 

контролюватимуть дотримання санітарних 

заходів безпеки. 

 

Одразу три нові твори Стівена Кінга 

екранізують 

Одразу три нові твори зі збірки новел колекції 

«Якщо потече кров» (If It Bleeds) Стівена Кінга 

вийдуть на телеекрани. 
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Спека відступає: синоптики розповіли про 

погоду в найближчі дні 

У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують 

в Україні, крім західних областей, дощі. 

 

13 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Полупетра, або Петрового батька; 

варимо борщ у трьох горщиках і чи вірити 

зорям 
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