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ТОП 

 

Голова ВООЗ назвав головний інструмент у 

боротьбі з COVID-19 – це не карантин 

Головним засобом боротьби з поширенням 

коронавірусу є відстеження шляхів його 

розповсюдження, а не просто карантинні 

обмеження. 

 

У Британії оприлюднили перші результати 

випробування на людях вакцини від 

коронавірусу 

Вакцина проти COVID-19, яка розробляється у 

співпраці вчених Оксфордського університету 

з компанією AstraZenec, під час першого етапу 

тестування її на людях показала, що вона 

безпечна й "тренує" імунну систему. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3066686-golova-vooz-nazvav-golovnij-instrument-u-borotbi-z-covid19-ce-ne-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3066686-golova-vooz-nazvav-golovnij-instrument-u-borotbi-z-covid19-ce-ne-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3066686-golova-vooz-nazvav-golovnij-instrument-u-borotbi-z-covid19-ce-ne-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3066595-u-britanii-opriludnili-persi-rezultati-viprobuvanna-na-ludah-vakcini-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3066595-u-britanii-opriludnili-persi-rezultati-viprobuvanna-na-ludah-vakcini-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3066595-u-britanii-opriludnili-persi-rezultati-viprobuvanna-na-ludah-vakcini-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3066595-u-britanii-opriludnili-persi-rezultati-viprobuvanna-na-ludah-vakcini-vid-koronavirusu.html


 

У США підтвердили вже 140 тисяч смертей 

від COVID-19 

Статистика захворюваності продовжує долати 

нові антирекорди в США - в понеділок 

офіційно підтверджено, що внаслідок 

інфікування COVID-19 вже померли понад 140 

тисяч американців. 

 

Прорив у лікуванні COVID-19: у Британії 

успішно випробували новий метод 

Британська компанія Synairgen опублікувала 

попередні результати клінічного випробування 

нового препарату для лікування COVID-19, 

застосування якого різко зменшило кількість 

пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. 

 

SpaceX вивела у космос військовий 

супутник для Південної Кореї 

Ракета Falcon 9 американської компанії 

SpaceX, заснованої Ілоном Маском, успішно 

вивела у космос супутник зв’язку Anasis II на 

замовлення збройних сил Південної Кореї. 

СВІТ 

 

Трамп планує поновити брифінги щодо 

ситуації з COVID-19 

Президент США Дональд Трамп висловив 

намір відновити регулярні брифінги в Білому 

домі щодо ситуації з пандемією коронавірусу в 

країні, підкресливши, що раніше вони мали 

великі телевізійні рейтинги. 
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Коронакриза: у ЄС запропонували оновлену 

структуру фонду відновлення 

Президент Європейської ради Шарль Мішель 

представив на розгляд лідерів ЄС уточнені 

пропозиції щодо наповнення та структури 

фонду економічного відновлення «Нове 

покоління ЄС» (NGEU). 

 

Меркель заявила про можливість 

компромісу на саміті ЄС 

Канцлер ФРН Ангела Меркель висловила 

певний оптимізм щодо можливості досягнення 

позитивного результату на фінансовому саміті 

ЄС. 

 

Президент Єгипту отримав "зелене світло" 

на введення військ до Лівії 

Парламент Єгипту дозволив президенту 

Абдель Фаттаха ас-Сісі направляти до Лівії 

війська для захисту національної безпеки 

країни. 

 

Єврорада дозволила угоду між ЄС і Китаєм 

про захист географічних брендів 

Європейська рада дала дозвіл на підписання з 

Китаєм угоди про географічні торгові 

найменування, яка дозволить захистити 

товарні бренди сторін на міжнародному ринку. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Меджліс звернувся до світу щодо поїздок 

Путіна в окупований Крим 

Поблажливе ставлення світової спільноти, у 

тому числі західних країн, до поїздок 

президента РФ Володимира Путіна в 

анексований Крим заохочує подальшу агресію 

Кремля проти своїх сусідів. 

 

У МОЗ запрацювала платформа з 

координації міжнародної технічної допомоги 

При Міністерстві охорони здоров'я України 

створено платформу із координації 

міжнародної технічної допомоги, головним 

завданням якої є розвиток співробітництва з 

міжнародними донорськими організаціями. 

 

СБУ готова ділитися з Канадою досвідом 

протидії гібридній агресії Росії - Баканов 

Голова Служби безпеки України Іван Баканов і 

Надзвичайний та Повноважний Посол Канади 

Лариса Ґаладза обговорили перспективи 

розширення співпраці, 

 

Зеленський призначив Пристайка послом у 

Британії 

Президент Володимир Зеленський призначив 

колишнього віцепрем'єра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції 

Вадима Пристайка Надзвичайним і 

Повноважним Послом України у Великій 

Британії. 

УКРАЇНА 
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Військові берети ЗСУ зберігають 

національні традиції — Міноборони 

Кольори беретів військовослужбовців ЗС 

України уніфіковані з одностроями армій світу 

та водночас мають національне історичне 

підґрунтя. 

 

У Нацполіції проведуть гендерне 

оцінювання 

Заступниця міністра внутрішніх справ 

Катерина Павліченко, заступник голови НПУ 

Олександр Фацевич та керівник проєктного 

офісу в Києві Женевського центру з 

урядування у секторі безпеки Андрис Зарінс 

підписали Меморандум про співпрацю щодо 

ґендерного оцінювання Нацполіції. 

 

За тиждень в Україні ліквідували понад 

1700 пожеж - ДСНС 

Упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС 

ліквідували 1736 пожеж, на яких урятували 18 

осіб. 

 

Гральний бізнес із грудня позбувся 

обладнання майже на 130 мільйонів - 

поліція 

За результатами операцій викриття грального 

бізнесу з кінця грудня 2019 року 

правоохоронці вилучили по всій країні 

відповідного обладнання на 129 мільйонів 

гривень. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти застосовують артилерію та 

міномети: загинув військовий, ще один 

поранений 

За минулу добу окупанти 17 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

Біля окупованого Петрівського обстріляли 

безпілотник ОБСЄ 

У неділю, 19 липня, безпілотний літальний 

апарат Місії ОБСЄ на Донбасі зазнав глушіння 

та був обстріляний зі стрілецької зброї.(ЗВІТ) 

 

Сили ООС за тиждень знищили 11 

російських найманців і ворожий 

квадрокоптер 

Згідно з даними української розвідки, втрати 

російсько-окупаційних військ за минулий 

тиждень склали 11 осіб померлими та 14 — 

пораненими і травмованими. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Олег Ольжич - 

український поет, археолог і політичний діяч. 
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За п’ять місяців року населення України 

скоротилося на понад 100 тисяч 

Упродовж січня‒травня 2020 р. чисельність 

населення України зменшилася на 116,7 тис. 

осіб. 

 

Ізраїль продовжив заборону на в'їзд 

іноземцям до вересня 

Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземців 

до вересня, в тому числі для транзитних 

пасажирів. 

 

Грета Тунберг отримала премію в розмірі €1 

мільйон 

Екологічна активістка Грета Тунберг отримала 

премію за гуманність від Португальського 

фонду Гюльбенкяна, розмір винагороди 

становить мільйон євро. 

 

Bloomberg: російська еліта отримала 

експериментальну вакцину від 

коронавірусу ще у квітні 

Десятки російських мільярдерів, представників 

бізнесу і політичної еліти отримали ранній 

доступ до експериментальної вакцини від 

COVID-19. 
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Ілон Маск увійшов до п'ятірки 

найбагатших людей світу - Forbes 

Засновник Tesla Ілон Маск зайняв п'яту 

сходинку в рейтингу Forbes Real-Time 

Billionaires. 

 

В Україні прогнозують грози на заході й 

спеку на півдні 

У вівторок, 21 липня, в Україні місцями 

очікуються грози, температура вдень 24-33°. 

 

21 липня: народний календар і астровісник 

Нині святого Прокопа; чому в цей день 

заборонялося працювати і прощаймося з 

клопотами. 
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