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ТОП 

 

США випробували ракету середньої 

дальності вперше після виходу з договору 

Міноборони США успішно випробувало 

крилату ракету середньої дальності, здатну 

нести ядерний заряд. 

 

Зеленський сказав, коли можна очікувати 

зону вільної торгівлі з Ізраїлем 

Ратифікація Угоди про вільну торгівлю між 

Україною та Ізраїлем може відбутися після 

виборів Кнесету 17 вересня.
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Гутерреш і Помпео зустрінуться на запит 

Держдепу 

 Антоніу Гутерреш і Майкл Помпео 
зустрінуться у вівторок, 20 серпня, у штаб-

квартирі Організації Об'єднаних Націй для 

обговорення питань взаємодії ООН і США.

 

Нетаньягу прокоментував "пригоду з 

хлібом" 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 
прокоментував скандал, який зчинився у ЗМІ 

через те, що його дружина Сара начебто 

викинула шматочок хлібу на церемонії зустрічі 

в Києві.

 

СВІТ 

 

Трамп обіцяє не будувати свої фірмові 

хмарочоси у Гренландії 

Президент США опублікував фотоколаж 

гренландського краєвиду, на якому розмістив 

хмарочос із написом TRUMP, - і пообіцяв не 

робити такого з найбільшим островом у світі. 

 

Путін вперше прокоментував вибух на 

полігоні під Архангельськом  

 Президент РФ Володимир Путін запевнив, що 

ніякої загрози підвищення радіаційного фону 

після аварії на полігоні під Сєверодвінськом в 
Архангельськії області немає; за його словами, 

ситуація знаходиться під повним контролем. 
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Площу перед посольством РФ у Празі 

хочуть назвати на честь Нємцова 

У столиці Чехії збирають підписи під 
петицією, що пропонує перейменувати площу 

перед посольством РФ на честь убитого 

російського опозиціонера Бориса Нємцова.

 

 

Росія відповідає майже за три чверті 

операцій впливу в інтернеті 

 Росія виявилася глобальним лідером у 

застосуванні дезінформації в інтернеті при 

здійсненні кампаній впливу - вона відповідає 
за 72% таких втручань у внутрішні справи 

інших країн.  

 

Twitter більше не рекламуватиме державні 

ЗМІ 

Сервіс Twitter оголосив про зміну рекламної 

політики - відтепер він не прийматиме реклами 

від контрольованих державою ЗМІ.

 

Twitter заблокував сотні китайських 

сторінок через Гонконг 

У Twitter в ході внутрішнього розслідування 

виявили близько тисячі акаунтів, з яких 

публікували повідомлення, що дискредитують 

учасників протестів у Гонконгу.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

В ООН розповіли про прогрес Об’єднаного 

фонду гуманітарної допомоги Україні 

 ООН покладає значні надії на Об’єднаний 

фонд гуманітарної допомоги Україні, 

заснований на початку 2019 року.

 

УКРАЇНА 

 

За шість років ЗСУ отримали майже 12 

тисяч зразків озброєння і техніки - 

Полторак 

У 2014-2019 роках ЗСУ отримали майже 12 
тисяч основних зразків озброєння і військової 

техніки та близько 1,4 мільйона одиниць 

засобів ураження. 

 

В Україні взяли на облік понад 1,4 млн 

переселенців 

За даними Єдиної інформаційної бази даних 

про внутрішньо переміщених осіб в Україні 
обліковано 1,4 млн переселенців з тимчасово 

окупованих районів Донбасу та АР Крим

 

Суд відклав обрання запобіжного заходу 

власнику готелю "Токіо Стар" 

Київський райсуд Одеси відклав до вівторка 

винесення ухвали щодо запобіжного заходу 
Вадиму Чорному, власнику готелю "Токіо 

Стар", де в пожежі загинули дев'ять осіб.
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Сюмар і в новому парламенті планує 

займатися інформполітикою 

 Голова Комітету ВР з питань свободи слова та 
інформполітики Вікторія Сюмар планує у 

парламенті нового скликання працювати в 

Комітеті з питань гуманітарної та 

інформаційної політики.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти продовжують перешкоджати 

роботі ОБСЄ на Донбасі 

На окупованих територіях Донбасу доступ 

спостерігачів ОБСЄ до окремих районів 

залишається обмеженим. 

 

Окупанти застосували безпілотник із 

гранатометом, один боєць поранений 

Упродовж доби збройні формування 

Російської Федерації та її найманці шість разів 

порушили режим припинення вогню. 

 

Українські військові готові демонтувати 

укріплення біля Станиці - СЦКК 

 Українська сторона СЦКК повідомляє про 

готовність до демонтажу фортифікаційних 

споруд у районі Станиці Луганської. 
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У зоні ООС вилучили 50 тисяч тонн 

російського вугілля 

У Луганській області правоохоронці зі складу 
Об’єднаних сил вилучили 50 тис. тонн вугілля 

вартістю 25 млн грн, завезеного з Росії за 

підробленими документами.

 

КРИМ 

 

Адвокату повідомили, що Карпюк "вибув" з 

Володимирського централу 

Український політв'язень Микола Карпюк 

"вибув" з російської в'язниці "Володимирський 
централ". Так його адвокату Олексію 

Баранівському пояснили при повторному 

поверненні посилки.

 

Новий уряд має нагально зайнятися 

забезпеченням прав дітей у Криму - Кулеба 

Уповноважений Президента України з прав 

дитини Микола Кулеба провів робочі зустрічі з 

представником глави держави в АР Крим 
Антоном Кориневичем, заступником 

прокурора АР Крим Анатолієм Коцурою та 

посадовцями прокуратури Криму.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

20 серпня: народний календар і астровісник 

Нині літнього Пимена; шукаємо антонівку, 

рахуємо жолуді на дубах і розсипаємо 

компліменти  
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Епіфаній оглянув Меморіал пам’яті Героїв 

Небесної сотні у Львові 

Митрополит Київський і всієї України 
Епіфаній оглянув у Львові завершальні роботи 

з будівництва першої частини Меморіалу 

пам’яті Героїв Небесної сотні.

 

В Ісландії вшанували пам'ять льодовика, 

який розтанув через зміну клімату 

В Ісландії встановили меморіальну дошку 
льодовику Ок'єкудль (Ок), який не витримав 

змін клімату.
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