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ТОП 

 

Торік у збройних конфліктах убили й 

поранили 12 тисяч дітей - ООН 

 У 2018 році 12 тисяч дітей було вбито та 

поранено під час збройних конфліктів у всьому 

світі.

 

Глава Генасамблеї ООН не сказала Лаврову 

жодного слова про розгін протестів 

Президентка Генеральної асамблеї ООН Марія 

Фернанда Еспіноса під час участі у 

дискусійному клубі "Валдай" та зустрічі з 
міністром закордонних справ РФ Сергієм 

Лавровим у рамках свого візиту до Росії 

жодного разу не порушила тему жорстокого 

розгону мітингів.
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Фейгін припустив можливість обміну 

Сущенка 

 Адвокат Марк Фейгін вважає, що низка 
недавніх подій вселяє певний оптимізм щодо 

можливого обміну журналіста Укрінформу 

Романа Сущенка.

 

СВІТ 

 

Зони деескалації не рятують мирних 

сирійців в Ідлібі - ООН 

Выйськовы РФ та армія Сирії вже третій 

тиждень обстрілюють «зони деескалації» в 
провінції Ідліб, що призводить до масштабних 

жертв серед цивільного населення.

 

Урядові сили в Афганістані вбили більше 

мирних жителів, ніж бойовики – ООН 

В ООН підрахували, що афганські урядові 

сили та їх союзники з НАТО вбили більше 

мирного населення з початку 2019 року, аніж 

бойовики Талібану.

 

Трамп на три дні приїде до Польщі 

Президент США Дональд Трамп перебуватиме 

з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.
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Очільник МВС Румунії подав у відставку 

через убивство двох дівчат 

Міністр внутрішніх справ Румунії Ніколає 
Мога подав у відставку на тлі жорстокого 

вбивства двох дівчат і скандалу з несвоєчасним 

реагуванням правоохоронних органів.

 

 

Хакери атакували банк у США - понад 100 

мільйонів постраждалих 

Через хакерську атаку на американський банк 
Capital One потерпіло понад 100 мільйонів осіб 

- їхні особисті дані викрали.

 

У Білорусі вдруге за цей рік виголосили 

смертний вирок 

В останній країні Європи, де зберігається 

смертна кара, з початку року до неї засудили 

двох чоловіків.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна прийматиме потужний 

міжнародний медіафорум 

 Улітку наступного року Україна прийматиме 

Global News Forum, у якому беруть участь 

провідні мовники з більш ніж 100 країн світу.
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МЗС Росії: Арешт танкера Neyma може 

оскаржити його власник 

МЗС Росії вважає, що оскаржувати рішення 
української влади про арешт танкера Neyma 

має його власник.

 

Росія запустила черговий фейк про 

розслідування справи МН17 

 Російське агентство "РИА Новости" поширило 
матеріал, що є черговою спробою 

дискредитації кримінального розслідування і 

майбутнього суду в справі МН17.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський доручив запустити проєкт 

"єМалятко" до кінця року 

Президент України Володимир Зеленський 

доручив запровадити проєкт "єМалятко" до 1 

січня 2020 року. 

 

Бекіров може оголосити голодування 

Кримський татарин Едем Бекіров, якого 
незаконно утримують у СІЗО Сімферополя, 

може оголосити голодування, якщо його 

справу переведуть для розгляду в суд 

Красноперекопська. 
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Адвокат заявляє, що Порошенко проходить 

лише як свідок у двох справах ДБР 

 Адвокат п'ятого Президента України Петра 
Порошенка Ігор Головань спростував 

інформацію про кримінальні провадження 

щодо колишнього глави держави. 

 

Скандал щодо тиску на ВККС: Денісова 

відмовилася від коментарів 

 Уповноважена Верховної Ради з прав людини 
Людмила Денісова відмовилася коментувати 

дані негласних слідчих розшукових дій про її 

співучасть у втручанні в роботу Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). 

 

В Одесі знищили контрабандних сигарет на 

20 мільйонів 

 На Одеському спеціалізованому підприємстві 

знищили 766 тис. 270 пачок сигарет, ввезених 

в Україну за підробленими документами.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти із гранатомета обстріляли позиції 

ЗСУ під Пісками, втрат немає 

 30 липня Збройні Сили України 

дотримувалися сталого режиму припинення 

вогню, тоді як збройні формування РФ та її 
найманці порушили заборону на використання 

будь-якої зброї. 
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ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі 

автоколону біля кордону з РФ 

Безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ 
виявив вночі 22 липня чергову автоколону з 8 

вантажівок біля Степного на окупованій 

Донеччині поблизу кордону з РФ, у місці, де 

немає офіційного пункту перетину кордону.

 

Спостерігачі ОБСЄ побачили два десятки 

"Градів" на окупованій Луганщині 

Спостерігачі СММ ОБСЄ вкотре зафіксували 
22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 

"Град") 122 мм) н. п. Хрустальний на 

окупованій Луганщині, були розміщені з 

порушенням ліній відведення.

 

ОБСЄ зафіксувала за добу 23 вибухи на 

Донеччині, жодного – на Луганщині 

 СММ ОБСЄ зафіксувала минулої доби 23 

вибухи у Донецькій області і жодного 
порушення режиму припинення вогню у 

Луганській області.

 

Окупанти знову перешкоджали 

спостерігачам ОБСЄ на Донбасі 

 Доступ СММ ОБСЄ на непідконтрольну уряду 

України територію Донбасу минулої доби 
залишався обмеженим, зокрема на блокпостах 

окупаційних сил біля Заїченка, Новоласпи і 

Тавричеського.
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КРИМ 

 

Справа Хізб ут-Тахрір: пʼятьох 

арештованих етапували з РФ до Криму 

П'ятьох фігурантів другої сімферопольської 

«справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Росії до 

СІЗО Сімферополя для впізнання таємним 

свідком. 

 

У Керчі окупанти закрили єдиний причал 

для яхт і загородили море парканом  

В окупованій Керчі закрили єдиний діючий 

причал для яхт.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

31 липня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Ігнатія Лойоли; прощаємося з 

ретроградним Меркурієм і живемо по-

лев’ячому 

 

Справа Гандзюк: обвинувальний акт щодо 

Павловського передали до суду 

 Генпрокуратура передала до суду 

обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського - 
фігуранта справи про вбивство Катерини 

Гандзюк.
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Стали відомі подробиці повернення додому 

пса Джессі з "Яни Капу"  

 Собаку Джессі з буксира “Яни Капу”, 
захопленого російськими силовиками в районі 

Керченської протоки в листопаді 2018 року, 

дуже тепло зустріли в сімʼї українського 

моряка Сергія Чуліби.
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