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ТОП 

 

Навальний розповів про обставини свого 

отруєння 

 Російський опозиціонер Олексій Навальний, 
якого госпіталізували через «алергічну 

реакцію», розповів про обставини свого 

отруєння.

 

 

Пекін закликав владу Гонконгу покарати 

"радикальних" протестувальників 

Влада КНР пропонує губернатору Гонконгу 
допомогу в покаранні "радикально 

налаштованих" протестувальників.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750297-navalnij-rozpoviv-pro-obstavini-svogo-otruenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750297-navalnij-rozpoviv-pro-obstavini-svogo-otruenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750345-pekin-zaklikav-vladu-gonkongu-pokarati-radikalnih-protestuvalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750345-pekin-zaklikav-vladu-gonkongu-pokarati-radikalnih-protestuvalnikiv.html


 

Матіос каже, що доказів отруєння Ющенка 

так і не знайшли 

Прокурор, який розслідував можливе отруєння 
колишнього президента Віктора Ющенка, не 

знайшов складу злочину по даній справі.

 

Помер легендарний український розвідник, 

який у 70-х отримав інформацію про вірус 

Еболи 

На 87-му році життя помер полковник у 

відставці Анатолій Баронін — справжня 

легенда радянської та української зовнішньої 

розвідки.

 

 

Кремль провокує власний Майдан – Der 

Standard 

Відсутністю реакції на наявні проблеми та 

жорстоким придушенням протестів Кремль 
лише провокує власний Майдан, чого він 

найбільше боїться.

 

СВІТ 

 

Сенат США не зміг скасувати угоду на 

продаж зброї Саудівській Аравії 

Американські сенатори не зібрали достатньої 

кількості голосів для повторного блокування 

продажу зброї Саудівській Аравії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750290-matios-kaze-so-dokaziv-otruenna-usenka-tak-i-ne-znajsli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750290-matios-kaze-so-dokaziv-otruenna-usenka-tak-i-ne-znajsli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750280-pomer-legendarnij-ukrainskij-rozvidnik-akij-u-70h-otrimav-informaciu-pro-virus-eboli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750280-pomer-legendarnij-ukrainskij-rozvidnik-akij-u-70h-otrimav-informaciu-pro-virus-eboli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750280-pomer-legendarnij-ukrainskij-rozvidnik-akij-u-70h-otrimav-informaciu-pro-virus-eboli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750280-pomer-legendarnij-ukrainskij-rozvidnik-akij-u-70h-otrimav-informaciu-pro-virus-eboli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750295-kreml-provokue-vlasnij-majdan-der-standard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750295-kreml-provokue-vlasnij-majdan-der-standard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750335-senat-ssa-ne-zmig-skasuvati-ugodu-na-prodaz-zbroi-saudivskij-aravii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750335-senat-ssa-ne-zmig-skasuvati-ugodu-na-prodaz-zbroi-saudivskij-aravii.html


 

Трамп хоче скоротити кількість військ в 

Афганістані до осені наступного року  

Президент Дональд Трамп хоче скоротити 
кількість американських та союзних військ в 

Афганістані до наступних президентських 

виборів у листопаді 2020 року. 

 

У Шотландії побоюються курсу Джонсона 

на Brexit 

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен 
вважає курс на вихід з Євросоюзу, якого 

дотримується новий прем'єр-міністр 

Великобританії Борис Джонсон, небезпечним 

для свого регіону і країни в цілому. 

 

 

Індія купить у Росії ракети класу "повітря-

повітря" на $220 млн 

Індія і Росія підписали контракт на постачання 

для Військово-повітряних сил Індії ракет класу 
"повітря-повітря" загальною вартістю 15 млрд 

рупій (майже 220 млн доларів). 

 

Канада засудила масове затримання 

протестувальників у Москві 

 Масове затримання учасників передвиборчих 

протестів у Москві викликає глибоке 

занепокоєння Канади. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750293-tramp-hoce-skorotiti-kilkist-vijsk-v-afganistani-do-oseni-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750293-tramp-hoce-skorotiti-kilkist-vijsk-v-afganistani-do-oseni-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750344-u-sotlandii-pobouutsa-kursu-dzonsona-na-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750344-u-sotlandii-pobouutsa-kursu-dzonsona-na-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750352-india-kupit-u-rosii-raketi-klasu-povitrapovitra-na-220-mln.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750352-india-kupit-u-rosii-raketi-klasu-povitrapovitra-na-220-mln.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750303-kanada-zasudila-masove-zatrimanna-protestuvalnikiv-u-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750303-kanada-zasudila-masove-zatrimanna-protestuvalnikiv-u-moskvi.html


 

Естонський міністр порадив президенту 

скасувати зустріч з Путіним 

 Міністр культури Естонії Тиніс Лукас порадив 
президенту Керсті Кальюлайд скасувати 

зустріч з главою РФ через придушення 

протестних акцій у Москві.

 

Канада знову почне видавати візи на Кубі 

Канада вирішила відновити видачу віз та 

надання частини інших консульських послуг у 
своєму посольстві на Кубі, після вимушеного 

скасування у травні, пов’язаного із нестачею 

дипломатичного персоналу через таємниче 

захворювання

 

 

В Австрії торік зафіксували скорочення 

викидів парникових газів 

Торік в Австрії вперше за останні три роки 

зафіксовано зменшення викидів в атмосферу 

парникових газів.

 

 

У Нью-Йорку декриміналізували вживання 

марихуани  

 У штаті Нью-Йорк, США, декриміналізувати 

зберігання марихуани для особистого 

користування та її вживання.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750301-estonskij-ministr-poradiv-prezidentu-skasovuvati-zustric-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750301-estonskij-ministr-poradiv-prezidentu-skasovuvati-zustric-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750320-kanada-znovu-pocne-vidavati-vizi-na-kubi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750320-kanada-znovu-pocne-vidavati-vizi-na-kubi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750333-v-avstrii-torik-zafiksuvali-skorocenna-vikidiv-parnikovih-gaziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750333-v-avstrii-torik-zafiksuvali-skorocenna-vikidiv-parnikovih-gaziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750310-u-nujorku-dekriminalizuvali-vzivanna-marihuani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750310-u-nujorku-dekriminalizuvali-vzivanna-marihuani.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Аслунд розповів про очікування від зустрічі 

Зеленського з Трампом 

Результатом майбутньої зустрічі президентів 

України та США у Вашингтоні мають бути як 

економічні домовленості, так і більше 

залучення Штатів до переговорних форматів з 

Росією. 

 

Помпео сподівається на креатив нової влади 

України щодо врегулювання конфлікту з 

РФ 

У США сподіваються, що нова влада в Україні 

шукатиме креативніші шляхи врегулювання 

конфлікту із Росією. 

 

Україна буде серед пріоритетів польського 

головування у Радбезі ООН 

Питання безпеки в Україні буде одним з 
пріоритетів місячного головування Польщі в 

Раді Безпеки ООН у серпні.

 

У Будапешті знову взяли під варту 

українського капітана корабля Viking Sigyn 

У Будапешті Верховний суд Угорщини взяв 
під варту 64-річного одесита, капітана 

швейцарського круїзного судна Viking Sigyn

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750282-aslund-rozpoviv-pro-ocikuvanna-vid-zustrici-zelenskogo-z-trampom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750282-aslund-rozpoviv-pro-ocikuvanna-vid-zustrici-zelenskogo-z-trampom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750278-pompeo-spodivaetsa-na-kreativ-novoi-vladi-ukraini-sodo-vreguluvanna-konfliktu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750278-pompeo-spodivaetsa-na-kreativ-novoi-vladi-ukraini-sodo-vreguluvanna-konfliktu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750278-pompeo-spodivaetsa-na-kreativ-novoi-vladi-ukraini-sodo-vreguluvanna-konfliktu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750278-pompeo-spodivaetsa-na-kreativ-novoi-vladi-ukraini-sodo-vreguluvanna-konfliktu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750269-polsa-proponue-priznaciti-specpredstavnika-oon-z-pitan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750269-polsa-proponue-priznaciti-specpredstavnika-oon-z-pitan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750284-u-budapesti-znovu-vzali-pid-vartu-ukrainskogo-kapitana-korabla-viking.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2750284-u-budapesti-znovu-vzali-pid-vartu-ukrainskogo-kapitana-korabla-viking.html


 

Кремль зупинить агресію, якщо не зможе 

маніпулювати українською політикою - 

Гербст 

Подальші агресивні дії Кремля в Україні не 

виключені, але коли у Москві усвідомлять, що 

не здатні маніпулювати політичними 

процесами у Києві, їм доведеться ухвалити 
правильне рішення - забратися геть з Донбасу 

та припинити агресію.

 

УКРАЇНА 

 

В Офісі Президента розробили 

російськомовний телеканал для "боротьби 

за уми" 

В Україні для посилення позицій держави в 
інформаційній боротьбі буде створено 

всесвітній російськомовний канал.

 

 

Нефьодов обіцяє нову митницю в Україні до 

кінця вересня 

Нова митниця в Україні буде створена до кінця 

вересня, а її працівники пройдуть відповідну 

підготовку.

 

Вибори Ради: ЦВК лишилося прийняти 

один протокол із "мокрою" печаткою 

Центральна виборча комісія на цей час 

прийняла оригінальні протоколи 198 окружних 

виборчих комісій про підсумки голосування в 
загальнодержавному окрузі на позачергових 

виборах народних депутатів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750286-kreml-zupinit-agresiu-akso-ne-zmoze-manipuluvati-ukrainskou-politikou-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750286-kreml-zupinit-agresiu-akso-ne-zmoze-manipuluvati-ukrainskou-politikou-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750286-kreml-zupinit-agresiu-akso-ne-zmoze-manipuluvati-ukrainskou-politikou-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750286-kreml-zupinit-agresiu-akso-ne-zmoze-manipuluvati-ukrainskou-politikou-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750276-v-ofisi-prezidenta-rozrobili-rosijskomovnij-telekanal-dla-borotbi-za-umi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750276-v-ofisi-prezidenta-rozrobili-rosijskomovnij-telekanal-dla-borotbi-za-umi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750276-v-ofisi-prezidenta-rozrobili-rosijskomovnij-telekanal-dla-borotbi-za-umi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750276-v-ofisi-prezidenta-rozrobili-rosijskomovnij-telekanal-dla-borotbi-za-umi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750255-nefodov-obicae-novu-mitnicu-v-ukraini-do-kinca-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750255-nefodov-obicae-novu-mitnicu-v-ukraini-do-kinca-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2750274-vibori-radi-cvk-lisilosa-prijnati-odin-protokol-iz-mokrou-pecatkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2750274-vibori-radi-cvk-lisilosa-prijnati-odin-protokol-iz-mokrou-pecatkou.html


 

На Луганщині СБУ викрила схему 

фінансування бойовиків "ЛНР" 

Співробітники Служби безпеки України 
викрили механізм фінансування бойовиків 

терористичної організації “ЛНР”.

 

 

Минулого тижня київські копи зловили 

понад 350 водіїв "під мухою" 

Упродовж минулого тижня столичні патрульні 
поліцейські склали 355 адміністративних 

протоколів за нетверезе керування 

транспортними засобами 

 

У Сімферополі “розбирають” храм ПЦУ - 

Представництво Президента в АРК 

звернулось до прокуратури 

Представництво Президента України у Криму 
звернулося до прокуратури АРК з приводу 

знищення окупаційною владою у Сімферополі 

Кафедрального собору святих 
рівноапостольних Володимира та Ольги 

Православної церкви України.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Мінсоцполітики нарахували майже 1,4 

млн переселенців в Україні 

 Наразі обліковано 1 395 099 внутрішньо 
переміщених осіб з тимчасово окупованих 

територій Донецької та Луганської областей і 

АР Крим. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2750339-na-lugansini-sbu-vikrila-shemu-finansuvanna-bojovikiv-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2750339-na-lugansini-sbu-vikrila-shemu-finansuvanna-bojovikiv-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2750349-minulogo-tizna-stolicni-patrulni-sklali-355-protokoliv-za-netvereze-keruvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2750349-minulogo-tizna-stolicni-patrulni-sklali-355-protokoliv-za-netvereze-keruvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2750272-u-simferopoli-rozbiraut-hram-pcu-predstavnictvo-prezidenta-v-ark-zvernulos-do-prokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2750272-u-simferopoli-rozbiraut-hram-pcu-predstavnictvo-prezidenta-v-ark-zvernulos-do-prokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2750272-u-simferopoli-rozbiraut-hram-pcu-predstavnictvo-prezidenta-v-ark-zvernulos-do-prokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2750272-u-simferopoli-rozbiraut-hram-pcu-predstavnictvo-prezidenta-v-ark-zvernulos-do-prokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750314-v-minsocpolitiki-narahuvali-majze-14-mln-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750314-v-minsocpolitiki-narahuvali-majze-14-mln-pereselenciv.html


 

НАЗК затвердило результати перевірок 

декларацій семи депутатов 

 Національне агентство з питань запобігання 
корупції затвердило результати перевірок 

семи декларацій, поданих народними 

депутатами.

 

До Грузії на реабілітацію поїхали 13 

українських нацгвардійців 

 На реабілітацію до Грузії вирушили 13 

військовослужбовців Нацгвардії України.

 

Супрун розкритикувала заяву радника 

Зеленського щодо "лікування для різних 

рас" 

 Засновник мережі приватних клінік Борис 
Михайло Радуцький, який пройшов 

до Верховної Ради за списком партії Слуга 

народу заявив, що існують особливості 

лікування "у представників різних рас".

 

Вірастюка поховали на Алеї слави 

В Івано-Франківську на Алеї слави поховали 

відомого спортсмена Романа Вірастюка, який 

помер 27 липня.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750299-nazk-zatverdilo-rezultati-perevirok-deklaracij-7mi-nardepiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750299-nazk-zatverdilo-rezultati-perevirok-deklaracij-7mi-nardepiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750312-do-gruzii-na-reabilitaciu-poihali-13-ukrainskih-nacgvardijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750312-do-gruzii-na-reabilitaciu-poihali-13-ukrainskih-nacgvardijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750316-suprun-rozkritikuvala-zaavu-radnika-zelenskogo-sodo-likuvanna-dla-riznih-ras.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750316-suprun-rozkritikuvala-zaavu-radnika-zelenskogo-sodo-likuvanna-dla-riznih-ras.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750316-suprun-rozkritikuvala-zaavu-radnika-zelenskogo-sodo-likuvanna-dla-riznih-ras.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750316-suprun-rozkritikuvala-zaavu-radnika-zelenskogo-sodo-likuvanna-dla-riznih-ras.html
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