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ТОП 

 

Влада США дізналася про смерть сина 

Усами бен Ладена - ЗМІ 

Син і потенційний наступник лідера "Аль-
Каїди" Хамза бен Ладен мертвий, стверджують 

американські офіційні особи.

 

 

Келлі Найт Крафт офіційно стала 

представником США при ООН 

Американський Сенат затвердив Келлі Найт 
Крафт на посаді постійного представника 

США при ООН, це місце залишалося 

вакантним сім місяців.
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Комітет Сенату США схвалив проєкт 

санкцій проти Nord Stream 2 

 Комітет Сенату США з міжнародних справ 
схвалив законопроєкт, що передбачає 

запровадження санкцій щодо компаній та осіб, 

які беруть участь у будівництві газопроводу 

Nord Stream 2.

 

Епідемія Еболи забирає нові життя у Конго 

У Демократичній Республіці Конго вже 

зафіксовано 1803 летальні випадки внаслідок 
зараження вірусом Ебола, це другий гострий 

спалах епідемії у Конго після аналогічного 

лиха влітку минулого року.

 

СВІТ 

 

США оголосили про чергову відстрочку 

санкцій проти ядерних проєктів Ірану 

 Адміністрація США хоче знову дозволити 

обмежене міжнародне співробітництво щодо 

цивільних ядерних проєктів в Ірані.

 

 

Федеральна резервна система США знизила 

ставку вперше з 2008 року 

Уперше з часів глобальної економічної кризи 

2008-2009 років Федеральна резервна система 

США знизила ключову ставку на 25 

відсоткових пунктів. 
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Трамп запропонував Путіну допомогу в 

гасінні лісових пожеж 

Президенти США і РФ у телефонній розмові 
обговорили ситуацію з лісовими пожежами, які 

охопили значну площу в азійській частині Росі

 

США ввели санкції проти міністра 

закордонних справ Ірану 

Управління контролю за іноземними активами 
міністерства фінансів США запровадило 

санкції проти міністра закордонних справ 

Ірану Мохаммада Джавада Заріфа. 

 

Росія прагне від’єднатися від міжнародної 

фінансової системи - експерти США 

Росія дедалі більше сприймає санкції США як 

даність і прагне від’єднатися від західної 
фінансової системи, аби зменшити їхній вплив, 

тому майбутні обмеження повинні слугувати 

досягненню чітких зовнішньополітичних 

цілей.

 

 

Канада почала виводити війська з Малі 

Канада розпочала поступове припинення своєї 

участі у миротворчій операції ООН в Малі.
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Тема німецьких репарацій для Польщі вже 

закрита - Маас 

Німеччина вважає вичерпаною тему виплати 
Польщі репарацій за втрати в роки Другої 

світової війни

 

Влада Ізраїлю схвалила будівництво житла 

на Західному березі Йордану 

Уряд Ізраїлю схвалив зведення на Західному 
березі річки Йордан 700 будинків для 

палестинців і 6000 - для єврейських 

поселенців.

 

 

Серія вибухів викликала паніку в Стамбулі 

У Стамбулі сталася серія вибухів, які 

пов’язують із ремонтом електричних мереж. 

Попри паніку, інформації про постраждалих 

немає.

 

Туреччина за три місяці заробила на 

туризмі майже $8 мільярдів 

 Доходи Туреччини від туризму в II кварталі 

зросли на 13,2% у порівнянні з тим самим 

періодом минулого року - до $7 млрд 974 млн
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Майбутній бізнес-омбудсмен розповів, коли 

приступить до роботи 

Депутат Сейму Польщі Марцін Свенціцький, 

обраний у міжнародному конкурсі з більш як 

100 кандидатів на посаду бізнес-омбудсмена 

України, очікує на затвердження своєї 

кандидатури у Кабміні.

 

Київ при Кличкові кращий, ніж будь-коли - 

Джуліані 

Радник президента США і ексмер Нью-Йорка 
Рудольф Джуліані вважає Віталія Кличка 

найкращим мером Києва, а також упевнений, 

що при ньому столиця України має кращий 

вигляд, ніж будь-коли.

 

БЕЗПЕКА 

 

На Донбасі окупанти 13 разів порушили 

"тишу", втрат немає 

У середу, 31 липня, збройні формування Росії 

та її найманці 11 разів порушили заборону на 
використання будь-якої зброї. Крім того, з 

початку доби окупанти вже двічі порушили 

"тишу".

 

ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 34 

вибухи 

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували минулої 

доби вісім вибухів у Донецькій області та 26 - 

у Луганській.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2751829-majbutnij-biznesombudsmen-rozpoviv-koli-pristupit-do-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2751829-majbutnij-biznesombudsmen-rozpoviv-koli-pristupit-do-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2751829-majbutnij-biznesombudsmen-rozpoviv-koli-pristupit-do-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2751829-majbutnij-biznesombudsmen-rozpoviv-koli-pristupit-do-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2751829-majbutnij-biznesombudsmen-rozpoviv-koli-pristupit-do-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2751829-majbutnij-biznesombudsmen-rozpoviv-koli-pristupit-do-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2751821-kiiv-pri-klickovi-krasij-niz-budkoli-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2751821-kiiv-pri-klickovi-krasij-niz-budkoli-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2751821-kiiv-pri-klickovi-krasij-niz-budkoli-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2751821-kiiv-pri-klickovi-krasij-niz-budkoli-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2751821-kiiv-pri-klickovi-krasij-niz-budkoli-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2751821-kiiv-pri-klickovi-krasij-niz-budkoli-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2751877-na-donbasi-okupanti-13-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2751877-na-donbasi-okupanti-13-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2751877-na-donbasi-okupanti-13-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2751877-na-donbasi-okupanti-13-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2751877-na-donbasi-okupanti-13-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2751877-na-donbasi-okupanti-13-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2751846-obse-za-dobu-zafiksuvala-na-donbasi-34-vibuhi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2751846-obse-za-dobu-zafiksuvala-na-donbasi-34-vibuhi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2751846-obse-za-dobu-zafiksuvala-na-donbasi-34-vibuhi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2751846-obse-za-dobu-zafiksuvala-na-donbasi-34-vibuhi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2751846-obse-za-dobu-zafiksuvala-na-donbasi-34-vibuhi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2751846-obse-za-dobu-zafiksuvala-na-donbasi-34-vibuhi.html


 

У штабі ООС пояснили розбіжності у 

кількості обстрілів з даними ОБСЄ 

 Штаб ООС надає дані щодо обстрілів 

виключно позиції Збройних сил України. 

 

Розмінування біля мосту в Станиці 

Луганській почнеться 1 серпня - Сайдік 

Сьогодні, 1 серпня, розпочнеться розмінування 
території біля мосту в Станиці Луганській, що 

стане передумовою до його ремонту.

 

 

Сайдік заявляє, що "хлібне перемир'я" 

принесло результати 

 За час "хлібного перемир'я" на Донбасі (з 21 

липня) не було зареєстровано жодної цивільної 

жертви внаслідок обстрілу. 

 

Відсьогодні на вулиці вийдуть патрулі 

Нацгвардії 

З 1 серпня військовослужбовці Національної 

гвардії вийдуть на вулиці для охорони 
громадського порядку в складі самостійних 

піших патрулів.
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У кіберполіції введуть додаткові посади – 

Князєв 

У кіберполіції буде запроваджено додаткові 
посади, що дасть можливість розширити її 

можливості.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 серпня: народний календар і астровісник 

Зустрічаймо жнивень і новий Місяць; чи буде 

Мокрина мокрою і чистимо все, що лише 

можемо
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