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ТОП 

 

В Італії зафіксували мінімальну добову 

смертність від COVID-19 за п'ять місяців 

Протягом останньої доби в Італії померли 3 

пацієнти, у яких раніше виявили коронавірусну 

хворобу. Це найнижча добова кількість жертв 

пандемії коронавірусу від початку 

надзвичайної ситуації в Італії у лютому цього 

року. 

 

У Білорусі виявили вже понад 66 тисяч 

випадків коронавірусу 

У Білорусі станом на 19 липня зареєстровано 

66 095 випадків захворювання на хворобу 

COVID-19. 
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На півдні Чехії почастішали випадки 

COVID-19 серед українських заробітчан 

У Південночеському краї почастішали випадки 

інфікування коронавірусом серед українських 

трудових мігрантів. 

 

У вуличних заворушеннях у Німеччині 

поранені п'ятеро поліцейських 

У німецькому Франкфурті-на-Майні поранені 

п'ятеро поліцейських, які намагалися 

заспокоїти розбурхану молодь. Правоохоронці 

затримали 39 хуліганів. 

 

У Таїланді спалахнули антиурядові 

протести 

У столиці Таїланду Бангкоку у суботу 

відбулася масштабна антиурядова акція, 

однією з вимог демонстрантів було прийняття 

нової конституції в країні. 

 

На півночі Сирії підірвали автівку: п'ятеро 

загиблих, 85 поранених 

Унаслідок підриву автомобіля, завантаженого 

вибухівкою, в сирійській провінції Алеппо 

загинули п'ятеро осіб, близько 85 дістали 

поранення. 
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Посольство США у Багдаді обстріляли 

ракетами типу "Катюша" 

У неділю, 19 липня, невідомі здійснили 

ракетний обстріл посольства США у Багдаді. 

 

У Білорусі виявили одного з найбільш 

розшукуваних злочинців світу 

Журналісти-розслідувачі The Insider, 

Bellingcat, Der Spiegel та McClatchy з'ясували 

місце ймовірного знаходження австрійця Яна 

Марсалека - колишнього топ-менеджера 

компанії Wirecard. Його розшукують по всьому 

світу у зв'язку з причетністю до афери на 2 

млрд євро. 

 

Вашингтон пригрозив санкціями партнерам 

Nord Stream 2 

Державний секретар США Майк Помпео 

звернувся до компаній-партнерів російського 

проєкту Nord Stream 2 і пригрозив компаніям 

наслідками у разі продовження підтримки 

проєкту. 

 

Арабські Емірати успішно запустили місію 

на Марс 

У понеділок, 20 липня, Об'єднані Арабські 

Емірати запустили зонд «Надія» в рамках місії 

на Марс - першої в арабському світі. 

СВІТ 
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Вибори у США: Байден випереджає Трампа 

на 10% 

Рейтинг колишнього віцепрезидента США 

Джо Байдена серед зареєстрованих виборців 

становить 52% - проти 42% у Дональда 

Трампа. 

 

У Мінську пройшла акція на підтримку 

кандидата в президенти Тихановської 

У Мінську у неділю, 19 липня, проходив 

агітаційний пікет кандидата на посаду 

президента Білорусі Світлани Тихановської, на 

якому вона заявила, що у Білорусі слід негайно 

звільнити всіх політв'язнів. 

 

Учасникам саміту ЄС потрібен ще тиждень 

на погодження 4 спірних питань – Орбан 

Глави держав та урядів ЄС, які провели у 

Брюсселі у неділю, 19 липня, третій день 

саміту з погодження пакету відновлення та 

довгострокового бюджету ЄС на наступні сім 

років, досягли певного прогресу та скоротили 

кількість непогоджених питань до чотирьох. 

 

Кім Чен Ин провів закриту нараду з питань 

боєготовності армії - ЗМІ 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів 

нараду з керівництвом армії, де 

обговорювалися питання боєготовності 

збройних сил країни. 
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Greenpeace звинувачує Німеччину в 

порушенні правил торгівлі зброєю 

Організація Greenpeace звинувачує Німеччину 

в систематичному порушенні правил експорту 

озброєнь. 

 

Трамп заявив, що Байден некомпетентний, 

аби бути президентом 

Дональд Трамп поставив під сумнів гостроту 

мислення свого опонента на президентських 

перегонах Джо Байдена, заявивши, що той 

«некомпетентний, аби бути президентом». 

 

Перехідним генсеком ОБСЄ стала фінська 

дипломатка 

Голова ОБСЄ Еді Рама доручив фінській 

дипломатці, директору Центру ОБСЄ із 

запобігання конфліктам виконувати обов'язки 

генерального секретаря ОБСЄ, допоки не буде 

призначений новий генсек цієї організації. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У зв'язку з візитом президента Швейцарії у 

Києві можуть частково обмежити рух - УДО 

До України з державним візитом приїжджає 

федеральний президент Швейцарії Симонетта 

Соммаруга, у зв’язку з цим можливі 

обмеження дорожнього руху в Києві. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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На Донбасі окупанти гатять зі 152 та 122 

калібрів, втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 17 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

 

Бійці одеського "Шторму" вирушили в зону 

проведення ООС 

У зону ООС відбули співробітники одеського 

батальйону патрульної служби поліції 

особливого призначення "Шторм". 

СУСПІЛЬСТВО 

 

20 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня, чотири роки тому, загинув 

журналіст Павло Шеремет. 

 

У Туреччині одужали понад 200 тисяч 

інфікованих COVID-19 

Кількість мешканців Туреччини, які одужали 

після інфікування коронавірусом, перевищила 

200 тисяч. 
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Саудівська Аравія оголосила про готовність 

до хаджу 

Міністерство внутрішніх справ Саудівської 

Аравії оголосила про цілковиту готовність 

королівства до нового сезону паломництва - 

хаджу. 

 

З початку липня вода забрала життя 142 

українців - ДСНС 

Від початку поточного місяця в Україні на 

водоймах загинули 142 особи, в тому числі 16 

дітей. 

 

Синоптики прогнозують на цей тиждень до 

+33° і дощі 

У понеділок, 20 липня, в Україні збережеться 

тепла, а на півдні - спекотна погода. У західних 

та південних областях очікуються дощі, 

подекуди з грозами. На решті території без 

опадів. 

 

20 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні мокрої Євдокії-Фросини; 

запасаймося кропом, ловимо бджіл і шукаємо 

терпіння. 
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