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ТОП 

 

Ситуація з поширенням коронавірусу у світі 

погіршується - ВООЗ 

Гендиректор Всесвітньої організації охорони 

здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус попередив, 

що у найближчому майбутньому не варто 

очікувати повернення до старого 

"нормального" стилю життя, адже ситуація з 

поширенням коронавірусу у світі 

погіршується. 

 

Зеленському доповіли про перші результати 

програми подолання коронакризи 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів 

Президенту Володимиру Зеленському про 

перші результати реалізації програми 

стимулювання економіки України для 

подолання наслідків COVID-19, що дають 

підстави очікувати поступового відновлення 

економічного розвитку. 
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У світі від коронавірусу померли понад 3000 

медиків – Amnesty 

Згідно з даними правозахисної організації 

Amnesty International, у всьому світі внаслідок 

ускладнень, викликаних коронавірусною 

хворобою, вже померли понад 3 000 медичних 

працівників, з яких 23 в Україні. 

 

У Трампа "цькують" головного 

інфекціоніста США, який проти послаблень 

карантину – ЗМІ 

Білий дім Дональда Трампа вдався до 

агресивної тактики цькування головного 

інфекціоніста адміністрації, доктора Ентоні 

Фаучі, який закликає не поспішати з 

відновленням економіки та відкриттям шкіл на 

тлі нового спалаху коронавірусу в США. 

 

Коронавірус не дає тривалого імунітету - 

Інститут Коха 

Імунітет до нового типу коронавірусу є досить 

низьким, тому ніхто не може почуватися в 

безпеці. 

 

На Росію треба тиснути з усіх сторін - 

адвокат родичів жертв у справі MH17 

Аби притягнути Росію до відповідальності за 

збитий на Донбасі літак рейсу МН17, тиск має 

чинитися з усіх можливих сторін, і рішення 

уряду Нідерландів подати відповідний позов 

до ЄСПЛ цьому сприятиме. 
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NASA назвала дату запуску космічної місії 

на Марс 

Національне управління з аеронавтики та 

дослідження космічного простору (NASA) 

заявило, що планує 30 липня запустити 

космічний корабель, який доставить марсохід 

"Perseverance" на Червону планету. 

СВІТ 

 

Євросоюз визначив пріоритети на наступну 

сесію Генасамблеї ООН 

Пріоритетами  Євросоюзу під час 75-ї сесії 

Генасамблеї ООН, яка розпочнеться у вересні, 

буде відстоювання багатосторонньої співпраці 

та міжнародного порядку за ключової ролі 

ООН. 

 

Дуда виграв вибори у Польщі з 51,03% 

голосів - остаточні результати 

Чинний глава Польської держави Анджей Дуда 

переміг на президентських виборах, набравши 

51,03% голосів виборців. 

 

Помпео і Лавров обговорили можливість 

саміту "п'ятірки" Радбезу ООН 

Глава Держдепу Помпео та керівник МЗС Росії 

Лавров провели телефонну розмову, головною 

темою якої стала ініціатива Москви щодо 

зустрічі лідерів держав – постійних членів 

Ради Безпеки ООН (США, Франції, Британії, 

Росії, Китаю). 
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Міністри оборони США й Норвегії 

обговорили загрози з боку РФ на півночі 

Європи 

Загроза безпеці країн НАТО на півночі Європи 

з боку Росії стала однією з головних тем 

переговорів міністрів оборони США Марка 

Еспера та його норвезького колеги Франка 

Бакке-Єнсена. 

 

У Сенаті США вимагають від Трампа 

запровадити нові санкції проти Туреччини 

Представники Сенату США виступили з 

вимогою запровадити санкції проти Туреччини 

через її відмову виконувати вимоги 

Сполучених Штатів і НАТО щодо усунення 

загрози, які становлять російські комплекси С-

400 на території країни. 

 

ЄС попередив Туреччину про можливі 

санкції за її дії у Середземному морі 

ЄС стурбований погіршенням відносин з 

Туреччиною через її односторонні дії у 

Середземному морі і шукатиме шляхів для 

порозуміння, але водночас розглядатиме 

можливість застосування обмежувальних 

заходів, якщо ці зусилля не призведуть до 

прогресу. 

 

ЄС може переглянути відносини з Китаєм 

через обмеження автономії Гонконгу 

У відповідь на застосування норм закону про 

безпеку щодо Гонконгу Євросоюз може 

переглянути відносини з Китаєм. 

УКРАЇНА 
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Зеленський доручив скласти план 

розширення "Великого будівництва" на 

наступний рік 

Володимир Зеленський наголосив на 

необхідності підготовки чіткого плану 

реалізації об’єктів «Великого будівництва» на 

наступний рік. 

 

Арахамія: Проєкт закону про реформу СБУ 

Рада винесе на голосування у вересні 

Верховна Рада розгляне новий законопроєкт 

щодо реформування Служби безпеки України 

у вересні. 

 

На нараді у Президента обговорили 

підвищення пенсій у 2021 році 

Міністр соціальної політики Марина Лазебна 

на нараді у Президента Володимира 

Зеленського розповіла про підготовку нових 

програм підвищення пенсій, які будуть 

реалізовані у 2021 році. 

 

Ткаченко доповів Зеленському про дорожню 

карту для сфери туризму 

Міністерство культури та інформаційної 

політики спільно з міжнародними експертами 

сформувало дорожню карту, яка ляже в основу 

стратегії розвитку туризму та курортів, - 

розробити її доручив Президент Володимир 

Зеленський. 
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Справу про "продаж" за $3,1 мільйона 

посади глави Миколаївської ОДА передали 

до суду 

Офіс генпрокурора направив до суду справу 

щодо громадянина, який намагався «продати» 

посаду голови Миколаївської ОДА за 3,1 млн 

доларів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 18 разів порушили"тишу" на 

Донбасі, загинули троє українських 

військових 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 18 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

 

Під час евакуації загиблого окупанти вбили 

військового медика 

На Донбасі при евакуації тіла загиблого 

українського бійця окупанти вбили 

військового медика. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

14 липня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Франція відзначає головне 

національне свято республіки - День взяття 

Бастилії. 
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В Австрії почали продавати ПЛР-тести на 

COVID-19, які можна проводити вдома 

Мережа магазинів та аптек dm в Австрії 

розпочала продаж ПЛР-тестів на виявлення 

коронавірусу, які можна самому зробити 

вдома. 

 

В організмі людини виявили речовину, що 

знищує ракові клітини 

Американські дослідники виявили природну 

речовину, яка може вбивати ракові клітини. 

 

Грози, шквали та холодні ночі: якої погоди 

чекати цього тижня 

На Лівобережжі у вівторок очікуються дощі та 

грози, подекуди град і шквали, температура 

вдень 17-22°. 

 

14 липня: народний календар і астровісник 

Нині Кузьми і Дем’яна – полудень літа; коли 

ліпше заготовляти на зиму ягоди і чи варто 

сьогодні кудись ходити. 
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