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ТОП 

 

Британія відправила другий військовий 

корабель до Перської затоки 

Ще один військовий корабель Королівського 
флоту прибув для захисту британських 

кораблів на тлі посилення напруги в регіоні 

Перської затоки

 

На півночі Росії горів магістральній 

газопровід "Газпрому" 

У неділю одному з магістральних газопроводів 
"Газпрому" на півночі Росії стався розрив 

труби діаметром 1400 мм з подальшим 

загорянням газу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2749562-britania-vidpravila-drugij-vijskovij-korabel-do-perskoi-zatoki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2749562-britania-vidpravila-drugij-vijskovij-korabel-do-perskoi-zatoki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2749562-britania-vidpravila-drugij-vijskovij-korabel-do-perskoi-zatoki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2749562-britania-vidpravila-drugij-vijskovij-korabel-do-perskoi-zatoki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2749562-britania-vidpravila-drugij-vijskovij-korabel-do-perskoi-zatoki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2749562-britania-vidpravila-drugij-vijskovij-korabel-do-perskoi-zatoki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2749559-na-pivnoci-rosii-goriv-magistralnij-gazoprovid-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2749559-na-pivnoci-rosii-goriv-magistralnij-gazoprovid-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2749559-na-pivnoci-rosii-goriv-magistralnij-gazoprovid-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2749559-na-pivnoci-rosii-goriv-magistralnij-gazoprovid-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2749559-na-pivnoci-rosii-goriv-magistralnij-gazoprovid-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2749559-na-pivnoci-rosii-goriv-magistralnij-gazoprovid-gazpromu.html


 

У Судані демонстранти знову вийшли на 

акції протесту 

У Судані демонстранти знову вийшли на 
вулиці столиці міста Хартум після оголошення 

держрозслідуванням офіційної цифри загиблих 

— 87 людей — під час протестів 3 липня.

 

Аномальна спека у Скандинавії б'є всі 

рекорди 

Глобальне потепління відчули у Північній 
Європі: так у Фінляндії вперше за 175 років 

зафіксували 33 градуси тепла.

 

СВІТ 

 

Представники п'яти країн обговорили 

порятунок ядерної угоди 

Заступники міністрів закордонних справ Ірану 

та "групи 4+1" – Росії, Китаю, Франції, Великої 

Британії та Німеччини – провели у неділю, 28 
липня, у Відні зустріч з метою порятунки 

угоди щодо ядерної програми ІРІ.

 

Рада Європи та ПАРЄ відреагували на 

арешти у Москві 

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд та 

президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є висловили 

занепокоєння з приводу недопуску 
опозиційних кандидатів до виборів у 

Московську міську думу та непропорційного 

застосування сили поліцією проти учасників 

акцій протесту з цього приводу. 
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Кількість загиблих під час розстрілу в 

Нігерії зросла до 65 осіб 

На північному сході Нігерії внаслідок атаки 
бойовиків ісламістського угруповання Боко 

Харам загинули щонайменше 65 людей.

 

В результаті обстрілу лікарні в Лівії 

загинули п'ять осіб 

У Лівії нанесли авіаудар по польової лікарні на 
південь від столиці Триполі, загинули 

щонайменше чотири лікарі та фельдшер

 

Ізраїль і Штати випробували систему ПРО, 

що може перехоплювати ракети в космосі 

На Алясці успішно випробували ізраїльську 

систему протиракетної оборони Hetz-3 

(«Стріла-3»), створену за допомоги США.

 

Трамп обрав нового директора 

Національної розвідки США 

Президент США Дональд Трамп номінуватиме 

конгресмена-республіканця від штату Техас 
Джона Реткліффа на пост директора 

Національної розвідки США.
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ЗМІ назвали ім’я сенатора, який блокує 

санкції США проти Nord Stream 2 

Американський сенатор від штату Кентуккі 
Ренд Пол активно перешкоджає схваленню 

законопроекту, що передбачає запровадження 

санкцій проти магістрального газопроводу з 

РФ до Німеччини через Балтійське море «Nord 

Stream-2».

 

 

Біля лікарні, куди госпіталізували 

Навального, поліція затримала активістів 

Біля московської лікарні, куди раніше 
госпіталізували Олексія Навального, поліція 

затримала активістів, які приїхали підтримати 

політика. 

 

Медики припускають, що Навального 

могли отруїти хімічною речовиною 

Лікарі Олексія Навального, які відвідали його в 

лікарні, не виключають "токсичне ушкодження 
шкіри та слизових" російського опозиційного 

політика "невідомою хімічною речовиною".

 

 

Масовий збій в аеропортах Канади: 

зламалася система прикордонного 

контролю 

У Канаді на кілька годин вийшла з ладу 

автоматизована система прикордонного 

контролю, що спричинило значні затримки із 
прийомом пасажирів в найбільших аеропортах 

країни.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС України рішуче засуджує придушення 

мирних протестів у Москві 

В Міністерстві закордонних справ України 

засуджують насильство проти учасників 

масштабної акції мирного протесту, яка 

відбулася 27 липня 2019 року в центрі Москви 
на підтримку реєстрації незалежних кандидатів 

на вибори до Московської міської думи.

 

УКРАЇНА 

 

Данилюк розповів про зміни у структурі 

роботи СБУ 

Команда нового Президента готує пакет 

законопроектів, які повинні реформувати різні 
сфери управління держави, в тому числі й 

Службу безпеки України.

 

Данилюк розповів про свої прем'єрські 

амбіції 

Чинний секретар Ради національної безпеки та 

оборони України Олександр Данилюк вважає 
своїм основним викликом саме перебудову 

РНБО, однак він готовий обговорювати й інші 

рішення Президента.

 

Новообрані депутати від «Слуги народу» 

прибули на тижневе навчання до Трускавця 

Майбутні народні депутати від «Слуги народу» 

прибули до Трускавця, де їх тиждень 
навчатимуть спеціалісти Київської школи 

економіки.
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Суд зобов’язав перерахувати голоси на 

окрузі, де програли Пашинський та Сігачов 

Житомирський окружний адміністративний 
суд задовольнив позов довіреної особи 

кандидата від партії «Слуга народу» Вячеслава 

Сігачова і зобов’язав перерахувати голоси на 

всіх дільницях в окрузі №64 (Коростень).

 

БЕЗПЕКА 

 

Окупанти обстріляли з кулемета 

пропускний пункт “Мар’їнка”, втрат немає 

28 липня Збройні Сили України дотримувалися 

сталого режиму припинення вогню.

 

Рятувальники зі складу ООС за тиждень 

знешкодили 167 вибухонебезпечних 

предметів 

Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу 
Об'єднаних сил упродовж тижня знешкодили 

167 вибухонебезпечних предметів.

 

Поліцейські знайшли та повернули батькам 

дитину, яка загубилася на пляжі Одеси 

Чотирирічний хлопчик загубився на пляжі 

Одеси, коли мати з батьком відволіклися на 

двох інших дітей.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

29 липня: народний календар і астровісник 

Ким опікується святий Афіноген, до чого тче 
павутину павук і навіщо запасатися 

носовичками  

 

В Австрії розпочав роботу перший 

пластовий табір 

У спеціалізованому скаутському комплексі під 
Віднем у суботу розпочався Літній пластовий 

табір.

 

У Києві попрощалися зі спортсменом 

Романом Вірастюком 

У Києві попрощалися з відомим спортсменом, 
17-кратним чемпіоном з метання ядра, 

директором Департаменту олімпійського 

спорту Міністерства молоді та спорту України 
Романом Вірастюком, який помер учора на 51 

році життя.
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