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ТОП 

 

США продовжать допомагати Україні в 

боротьбі з COVID-19 - посольство 

Американське посольство вітає передачу 

Україні двох мільйонів доз вакцини Moderna та 

заявляє, що Сполучені 

Штати продовжуватимуть надавати допомогу 

нашій країні.

 

 

Ляшко анонсував створення в Україні 

інноваційних COVID-препаратів 

В Україні найближчим часом буде оголошено 

про створення нових інноваційних препаратів 

проти COVID-19.
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Програма-шпигун стежила за 

правозахисниками і журналістами різних 

країн – ЗМІ РОЗСЛІДУВАННЯ  

Влада авторитарних держав і різні спецслужби 

могли роками стежити за сотнями 

правозахисників, журналістів і політиків, 

використовуючи шпигунську програму.

 

 

Ізраїль не відкриється для щеплених від 

COVID-19 іноземців з серпня 

Уряд Ізраїлю відтермінував на невизначений 
термін відновлення поїздок до країни для 

повністю щеплених від коронавірусу 

іноземних громадян. 

 

 

У Китаї людина вперше померла від вірусу 

мавп 

У Китаї підтвердили першу смерть людини 

внаслідок вірусу мавп. 

 

Вчені порівняли кількість антитіл після 

вакцинації Pfizer та CoronaVac ДОСЛІДЖЕННЯ  

Проведене в Гонконзі дослідження серед 

медичних працівників із державних лікарень та 

приватних клінік показало, що у тих, хто 

отримав вакцину Pfizer, в
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У світі зафіксували 191,2 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 19 липня зафіксували 
191 229 700 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Меркель - про наслідки повені: У німецькій 

мові навряд чи знайдуться слова, аби це 

описати 

Канцлер ФРН Ангела Меркель відвідала 

райони, які найбільше постраждали від 

руйнівної повені, та пообіцяла потерпілим від 

стихії всю належну допомогу. 

 

 

Негода в Європі: під водою опинилися 

історичні центри двох міст Австрії ФОТО 

Сильні опади на більшій частині Австрії 

призвели до затоплень, особливо від негоди 

постраждали землі Тіроль та Зальцбург. 

 

 

Афганістан відкликав посла з Пакистану 

через інцидент з викраденням 

Посол Афганістану в Ісламабаді та інші 

афганські дипломати були відкликані до 

Кабулу. 
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Австралія депортує британську журналістку 

за порушення карантину 

Влада Австралії вишле з країни британську 
журналістку ультраправих поглядів Кеті 

Гопкінс після її публічних зізнань про 

порушення карантинного режиму.

 

На Храмовій горі в Єрусалимі палестинці 

закидали поліцейських камінням 

На Храмовій горі в Єрусалимі в неділю, 18 

липня, сталися сутички палестинців з 

ізраїльською поліцією. 

 

 

Німеччина залишається найбільш 

привабливою країною для біженців – ЗМІ 

Німеччина залишається лідером серед країн 

ЄС за кількістю прохань про надання 

притулку. 

 

У Нігерії автобус зіткнувся з вантажівкою, 

14 загиблих 

Унаслідок ДТП за участю автобуса на 
південному заході Нігерії загинули 14 осіб, ще 

четверо дістали травми.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3282781-avstralia-deportue-britansku-zurnalistku-za-porusenna-karantinu.html
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Зеленський візьме участь у роботі 

Батумської міжнародної конференції 

Президент України Володимир Зеленський 
візьме участь у роботі Батумської міжнародної 

конференції. 

 

Блінкен назвав передачу Україні вакцини 

Moderna кроком до подолання пандемії 

Надання Україні двох мільйонів доз вакцини 

американської компанії Moderna сприяє 
зусиллям США в подоланні глобальної 

пандемії COVID-19. 

 

Кремль розраховує отримати в ОРДЛО 

додаткові 2% на виборах Держдуми - 

Арестович 

Влада РФ проводить примусову паспортизацію 

в окупованих районах Донецької та Луганської 
областей, щоб отримати додаткові 2% голосів 

за партію "Єдина Росія" на виборах до 

Держдуми.

 

 

Кожна держава ЄС може внести Україну до 

власного «зеленого списку» - Шмигаль 

Рішення Ради ЄС про внесення України до 

"зеленого" списку країн, щодо яких 

рекомендується скасувати обмеження на в’їзд, 
відкриває додаткові туристичні можливості 

для українців.

 

УКРАЇНА  
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На Харківщині в оселю журналіста кинули 

три «коктейлі Молотова» 

У Харківській області невідомі кинули три 
пляшки із запальною сумішшю на подвір'я 

будинку, де мешкає журналіст, поліція 

відкрила справу за фактом погроз.

 

 

Поліція затримала в Черкасах чоловіка, 

який з пістолета поранив двох осіб 

У Черкасах відкрито кримінальне провадження 
за фактом хуліганських дій зі стріляниною, 

внаслідок якої поранення дістали двоє осіб.

 

 

У Дрогобичі обвалилася частина будинку, де 

два роки тому загинули вісім мешканців 

У місті Дрогобич Львівської області 

обвалилася частина будинку, відселеного два 

роки тому після обвалу, внаслідок якого 

загинули вісім осіб.

 

 

За минулу добу в Україні виявили 182 

випадки COVID-19 

За минулу добу, 18 липня, в Україні виявили 

182 нових випадки COVID-19. Одужали 187 

осіб, померли 5. 
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Нацбанк зміцнив курс гривні на шість 

копійок 

Національний банк України на понеділок, 19 
липня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 6 копійок – до 27,2301 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба у зоні ООС: російські найманці чотири 

рази зривали «тишу» 

Минулої доби, 18 липня, російські окупаційні 
війська 4 рази порушили режим припинення 

вогню у зоні проведення операції Об'єднаних 

сил.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 липня: народний календар і астровісник 

Монаха-відлюдника Сисоя Великого, 
дізнаємось, чому цього дня всі ходили босоніж, 

а чоловіки прибирали будинок

 

 

На збір лісових ягід Фінляндія очікує понад 

пів тисячі заробітчан з України 

У Фінляндії починається сезон морошки і 

чорниці - перші групи іноземних збирачів уже 

прибули до країни. 
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Склад збірної України для участі в 

Олімпійських іграх у Токіо ІНФОГРАФІКА  

В Токіо, Японія, з 23 липня по 8 серпня 

триватимуть Ігри ХХХІІ Олімпіади. 

 

Китай запустив чергову партію супутників 

Уранці в понеділок з космодрому в провінції 

Сичуань стартувала ракета «Чанчжен-2В», яка 

вивела на орбіту 10-ту групу супутників 

дистанційного зондування.

 

 

«День свободи»: Англія скасувала масковий 

режим і соціальну дистанцію 

З понеділка, 19 липня, в Англії скасовується 

масковий режим, соціальна дистанція і 
обмеження кількості відвідувачів 

розважальних закладів. 

 

19 липня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Володимир Чехівський, 
український політичний і громадський діяч,  

голова Ради міністрів УНР.
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