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ТОП 

 

Генсек ООН наказав розслідувати авіаудари 

по Ідлібу, незважаючи на спротив Росії 

Генсек ООН Антоніу Гутерріш вирішив 

створити спеціальну комісію для 

розслідування обставин обстрілів гуманітарної 
інфраструктури у провінції Ідліб, адже попри 

критику Росії, спирається на думку 10 держав-

членів Радбезу. 

 

Постпред Польщі при ООН підтвердила: 

Україна буде серед пріоритетів Ради 

Безпеки 

Ідея Польщі щодо створення посади 

спеціального представника генсека ООН з 
питань України була частиною пошуку 

креативних рішень, але поки що ніяк не 

просувається.  
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Трамп анонсував нові мита на китайські 

товари 

Президент США пообіцяв запровадити нові 
мита в розмірі 10% на імпортовані з Китаю 

товари вартістю $300 млрд щорічно.

 

 

Оператор Nord Stream 2 не збирається 

зупиняти проєкт через санкції США 

Понад тисячу фірм, причетних до будівництва 
"Північного потоку-2", не мають наміру 

припиняти роботу над проєктом навіть при 

загрозі американських санкцій.

 

СВІТ 

 

Канада засудила ракетні пуски КНДР 

Регулярні випробування Північною Кореєю 

ракетних систем підривають зусилля 

міжнародної дипломатії у залагодженні кризи 

на Корейському півострові. 

 

У Судані затримали силовиків, які 

розстріляли учнівську демонстрацію 

Сімох співробітників силових структур 

затримали за підозрою в розстрілі 

демонстрації, в результаті якого загинули 

п'ятеро підлітків. 
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Неспокійна земля: Чилі струсонуло втретє 

за добу 

У Чилі стався землетрус магнітудою 5,4 бали - 

вже третій за минулу добу.

 

Невиїзних росіян від початку року 

побільшало на мільйон 

Кількість росіян, обмежених у праві виїзду з 
РФ через борги, зросла від початку 2019 року 

майже на мільйон осіб - до 3,6 мільйона.

 

Москва вирішила карати іноземні ЗМІ 

мільйонними штрафами 

Російський Роскомнагляд вирішив у відповідь 

на оштрафування російського 
пропагандистського каналу Russia Today 

британською владою штрафувати іноземні 

ЗМІ.  

 

У Раді Європи вважають незадовільною 

боротьбу Угорщини з корупцією 

Влада Угорщини зазнала в Раді Європи 

критики за недостатні зусилля в боротьбі з 

корупцією.
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Із припиненням ракетного договору Європа 

втрачає частку безпеки - Маас 

2 серпня, коли минає чинність Договору про 
ліквідацію ракет середньої та малої дальності 

(ДРСМД), Європа втрачає частку безпеки.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Польщі вшанували пам'ять українців - 

учасників Варшавського повстання 

Українські дипломати та представники 

української громади Польщі вшанували 
пам'ять наших співвітчизників, які брали 

участь у Варшавському повстанні 1944 року.

 

Київ - серед останніх у глобальному 

рейтингу кращих міст для студентів 

Британська компанія QS Quacquarelli Symonds 

випустила нову версію свого щорічного 

рейтингу кращих міст для студентів. 

 

УКРАЇНА 

 

Суд не став розблоковувати тарифи 

Укренерго для компаній Коломойського 

Окружний адміністративний суд Києва 
розблокував тарифи Укренерго для більшості 

учасників ринку, окрім компаній, що належать 

Коломойському. 
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ЗМІ дають суперечливу інформацію щодо 

заяви Богдана про відставку 

ЗМІ поширюють суперечливу інформацію 
щодо заяви про звільнення керівника Офісу 

Президента Андрія Богдана. 

 

З початку року на житло для військових 

витратили понад 360 мільйонів 

Державним бюджетом на 2019 рік на 
будівництво житла для військовослужбовців 

передбачено 833,4 млн грн. З них уже 

використано 364,5 млн грн.

 

ДБР викликало на допит главу МВС часів 

Януковича 

Державне бюро розслідувань викликало на 

допит ексміністра внутрішніх справ Анатолія 

Могильова у справі про анексію Криму.

 

Суд заборонив матері Онищенка виїжджати 

з Києва - ЗМІ 

Солом'янський районний суд у четвер обрав 

запобіжний захід для матері народного 
депутата-втікача Олександра Онищенка Інесси 

Кадирової.
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У Красногорівці відзначили п'яту річницю 

визволення міста від окупантів РФ 

У Красногорівці на Донеччині під час 
урочистого відзначення 5-ої річницю 

визволення міста від російських окупантів та 

їхніх найманців вулицями міста пронесли 10-

метровий синьо-жовтий прапор

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти стріляли по позиціях ЗСУ із 

гранатометів та кулеметів, поранений 

військовий 

1 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого 
режиму припинення вогню. Натомість, ворог 

п'ять разів порушував заборону на 

використання будь-якої зброї.

 

У прифронтовому Лебединському 

відкриють агентський пункт Пенсійного 

фонду 

У прифронтовому селі Лебединське на 

Донеччині у вересні запрацює агентський 
пункт Пенсійного фонду, який 

обслуговуватиме мешканців чотирьох 

населених пунктів.

 

ОБСЄ знову виявила на окупованому 

Донбасі танки поза місцями зберігання 

Безпілотники СММ ОБСЄ знову зафіксували 

реактивні системи залпового вогню, танки та 

артилерійські установки, розміщені в 
окупованих районах Донбасу з порушенням 

Мінських домовленостей.
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ОБСЄ нарахувала на Донбасі майже 70 

вибухів 

Протягом попередньої доби СММ ОБСЄ 
зафіксувала 43 вибухи в Донецькій області та 

24 - в Луганській.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 серпня: народний календар і астровісник 

Нині Іллі Громодола; звідки береться 

блискавка, куди паде срібна підкова та 

починаймо сіяти, щоби було що жати

 

У Житомирі презентували мистецький 

проєкт для незрячих “Бачити серцем” 

Мистецький проєкт “Бачити серцем” 

покликаний допомогти незрячим людям 

осягнути візуальне мистецтво.

 

Українець Михайло Романишин пропливе 

по Дніпру від кордону з Білоруссю до 

Чорного моря 

Майстер спорту Михайло Романишин має 

намір встановити рекорд, пропливши за місяць 
українську ділянку Дніпра від кордону з 

Білоруссю до Чорного моря. 
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Діти воїнів з Вінниччини вп’яте вирушили 

на відпочинок до Польщі 

Діти учасників бойових дій на Донбасі, які 
мешкають у Вінницькі області, вже вп’яте 

мають змогу відпочити в Польщі.
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