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ТОП 

 

Стало відомо, про що говоритимуть світові 

лідери під час саміту G7 

 Лідери країн «Великої сімки» на саміті 24-26 

серпня обговорюватимуть проблематику 

гендерної рівності та розширення прав і 

можливостей жінок.

 

Гуайдо - проти російських військових 

кораблів у водах Венесуели  

Лідер опозиції і спікер парламенту Венесуели 

Хуан Гуайдо виступає проти перебування у 

територіальних водах країни російських 

військових кораблів.
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Пакистан звернеться до Міжнародного суду 

через кризу в Кашмірі 

Влада Пакистану вирішуватиме суперечку з 
Індією навколо регіону Кашмір у 

Міжнародному суді. 

 

Помпео в Радбезі ООН розповів про 

необхідність стримування Ірану 

На сайті державного департаменту США 
запрацював годинник зворотного відліку до 

завершення санкційного режиму проти Ірану у 

жовтні 2020 року, дивлячись на який всі члени 

міжнародної спільноти мають замислитися, як 

стримувати Іран. 

 

Трамп сказав, кого планує призначити 

новим послом США в Росії 

Президент США Дональд Трамп планує 

призначити новим послом в Росії Джона 
Саллівана, який зараз є заступником 

держсекретаря Майка Помпео. 

 

Трамп скасував зустріч із прем’єркою Данії 

через її небажання продати Гренландію 

Президент США Дональд Трамп скасував свою 

зустріч із прем`єр-міністеркою Данії Метте 
Фредеріксен через те, що вона не бажає 

обговорювати продаж Гренландії США.
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СВІТ 

 

Канада вимагає від Сирії дотримуватися 

режиму припинення вогню 

Канада рішуче засуджує авіаудар сил режиму 

Башара Асада по конвою Збройних сил 

Туреччини у Сирії.

 

Канада пускатиме до себе венесуельців із 

простроченими паспортами 

Канада визнала рішення Національної асамблеї 
Венесуели про продовження терміну дії 

паспортів венесуельців.

 

Пекін вимагає від Канади припинити 

втручання у внутрішні справи Китаю 

Китай виступив із різкою критикою заяви 
Канади стосовно підтримки демонстрантів у 

Гонконзі.

 

 

Трамп допускає, що Apple доведеться 

вивести виробництво з Китаю  

Президент США Дональд Трамп допускає, що 
корпорації Apple доведеться вивести 

виробництво з Китаю, аби уникнути наслідків 

торговельної війни Пекіна та Вашингтона.
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США продадуть Тайваню 66 новітніх 

винищувачів F16C/D 

Білий дім офіційно схвалив угоду на 8 
мільярдів доларів США з продажу зброї 

Тайваню, яка включає 66 новітніх 

американських винищувачів F-16C/D. 

 

США та Румунія засудили будівництво Nord 

Stream 2 

Президент США Дональд Трамп і президент 
Румунії Клаус Йоганніс опублікували спільну 

заяву, в якій виступили проти будівництва 

газопроводу Північний потік 2.

 

Помпео розповів про свою конструктивну 

зустріч з Гутеррешем  

Ввечері у вівторок, 20 серпня, державний 

секретар США Майкл Помпео зустрівся із 
генеральним секретарем ООН Антоніу 

Гутеррешем у штаб-квартирі організації у 

Нью-Йорку.

 

РЄ стурбована намірами Анкари без виборів 

призначити мерів трьох міст 

У Конгресі місцевих та регіональних влад РЄ 

висловили стурбованість намірами Анкари 
замінити призначенцями на посадах 

відсторонених нещодавно мерів трьох міст.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Постпред Ізраїлю при ООН подякував 

Україні за прийом Нетаньягу 

Стосунки з Україною важливі для Держави 

Ізраїль, а ізраїльська сторона задоволена 

прийомом у Києві прем`єр-міністра Біньяміна 

Нетаньягу та підписаними двосторонніми 

домовленостями.

 

Президент Групи Світового банку їде в 

Україну - говорити про земельну реформу 

Новий очільник Групи Світового банку приїде 
до України з першим візитом, щоб обговорити 

земельну реформу.

 

Тепла розмова про важливе: перша леді та 

Сара Нетаньягу прогулялися Будинком з 

химерами 

Дружина Президента України Олена Зеленська 

провела зустріч із дружиною прем’єр-міністра 

Ізраїлю Сарою Нетаньягу та поділилася з нею 

мрією зняти фільм про трагедію Бабиного Яру.

 

УКРАЇНА 

 

Кличко: "Скляний" міст подобається усім, 

крім політичних опонентів 

Новий пішохідно-велосипедний міст, що 

з’єднує Володимирську гірку та Арку дружби 
народів, подобається всім киянам та українцям, 

за винятком опонентів Віталія Кличка, який 

ініціював зведення цього туристичного 

об‘єкту. 
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КМДА спростовує "переїзд" з Хрещатика 

Київська міська державна адміністрація не 

планує переїжджати з приміщення, що на 

вулиці Хрещатик, 36. 

 

Трагедія в Одесі: Поліція ідентифікувала 8 з 

9 жертв пожежі в "Токіо Стар"  

Вісім з дев'яти жертв пожежі в готелі "Токіо 

Стар" вже ідентифіковані.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти гатять із гранатометів, 

поранений боєць 

Збройні формування Російської Федерації та її 

найманці за минулу добу сім разів порушили 

режим припинення вогню на Донбасі.

 

ОБСЄ у понеділок зафіксувала збільшення 

обстрілів на Донбасі 

СММ ОБСЄ зафіксувала у понеділок 
збільшення кількості порушень режиму 

припинення вогню у Донецькій та Луганській 

областях.
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Організаторка незаконного референдуму 

"ЛНР" отримала 5 років, однак сидіти не 

буде 

Прокуратура Луганської області підтримала 

публічне обвинувачення стосовно «голови 

виборчої комісії» незаконного «референдуму» 

11 травня 2014 року на Луганщині. 

 

ОБСЄ нарахувала майже три десятки 

танків окупантів на полігоні під Донецьком 

СММ ОБСЄ зафіксувала 17 серпня 29 танків та 
понад десять артилерійських установок в 

районі н.п. Тернове на окупованій території 

Донеччини.

 

 

ОБСЄ: Біля Станиці Луганської 

розміновуванням займалися тільки сапери 

ДСНС 

СММ ОБСЄ зафіксувала у понеділок 
продовження робіт українською стороною з 

розмінування на ділянці розведення у районі 

Станиці Луганської біля зруйнованого мосту.

 

 

СБУ виявила схрон зі зброєю в районі 

проведення ООС 

В одному із селищ Станично-Луганського 

району Луганської області виявлено схрон зі 

зброєю та боєприпасами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763917-na-lugansini-organizatorka-nezakonnogo-referendumu-otrimala-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763917-na-lugansini-organizatorka-nezakonnogo-referendumu-otrimala-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763917-na-lugansini-organizatorka-nezakonnogo-referendumu-otrimala-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763917-na-lugansini-organizatorka-nezakonnogo-referendumu-otrimala-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763917-na-lugansini-organizatorka-nezakonnogo-referendumu-otrimala-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763917-na-lugansini-organizatorka-nezakonnogo-referendumu-otrimala-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763917-na-lugansini-organizatorka-nezakonnogo-referendumu-otrimala-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763917-na-lugansini-organizatorka-nezakonnogo-referendumu-otrimala-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763917-na-lugansini-organizatorka-nezakonnogo-referendumu-otrimala-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763917-na-lugansini-organizatorka-nezakonnogo-referendumu-otrimala-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763917-na-lugansini-organizatorka-nezakonnogo-referendumu-otrimala-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763917-na-lugansini-organizatorka-nezakonnogo-referendumu-otrimala-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763913-obse-viavila-majze-tri-desatki-tankiv-okupantiv-na-poligoni-pid-doneckom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763913-obse-viavila-majze-tri-desatki-tankiv-okupantiv-na-poligoni-pid-doneckom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763913-obse-viavila-majze-tri-desatki-tankiv-okupantiv-na-poligoni-pid-doneckom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763913-obse-viavila-majze-tri-desatki-tankiv-okupantiv-na-poligoni-pid-doneckom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763913-obse-viavila-majze-tri-desatki-tankiv-okupantiv-na-poligoni-pid-doneckom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763913-obse-viavila-majze-tri-desatki-tankiv-okupantiv-na-poligoni-pid-doneckom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763953-obse-bila-stanici-luganskoi-rozminovuvannam-zajmalisa-tilki-saperi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763953-obse-bila-stanici-luganskoi-rozminovuvannam-zajmalisa-tilki-saperi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763953-obse-bila-stanici-luganskoi-rozminovuvannam-zajmalisa-tilki-saperi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763953-obse-bila-stanici-luganskoi-rozminovuvannam-zajmalisa-tilki-saperi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763953-obse-bila-stanici-luganskoi-rozminovuvannam-zajmalisa-tilki-saperi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763953-obse-bila-stanici-luganskoi-rozminovuvannam-zajmalisa-tilki-saperi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763953-obse-bila-stanici-luganskoi-rozminovuvannam-zajmalisa-tilki-saperi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763953-obse-bila-stanici-luganskoi-rozminovuvannam-zajmalisa-tilki-saperi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763953-obse-bila-stanici-luganskoi-rozminovuvannam-zajmalisa-tilki-saperi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763953-obse-bila-stanici-luganskoi-rozminovuvannam-zajmalisa-tilki-saperi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763953-obse-bila-stanici-luganskoi-rozminovuvannam-zajmalisa-tilki-saperi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763953-obse-bila-stanici-luganskoi-rozminovuvannam-zajmalisa-tilki-saperi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763930-sbu-viavila-shron-zi-zbroeu-v-rajoni-provedenna-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763930-sbu-viavila-shron-zi-zbroeu-v-rajoni-provedenna-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763930-sbu-viavila-shron-zi-zbroeu-v-rajoni-provedenna-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763930-sbu-viavila-shron-zi-zbroeu-v-rajoni-provedenna-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763930-sbu-viavila-shron-zi-zbroeu-v-rajoni-provedenna-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763930-sbu-viavila-shron-zi-zbroeu-v-rajoni-provedenna-oos.html


 

Окупанти знову обстріляли безпілотник 

ОБСЄ на Донбасі 

Поблизу Первомайська та Смілого на 
окупованій Луганщині у понеділок було 

відкрито вогонь зі стрілецької зброї в напрямку 

міні-БПЛА СММ ОБСЄ.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 серпня: народний календар і астровісник 

Що готує нам Омелян, яким буде січень, чи 

вродила горобина, а також що ховати в скриню

 

З вересня батьки отримають більше 

можливостей для навчання дітей вдома 

Уже з вересня батьки школярів зможуть 

скористатися всіма видами індивідуальної 

форми навчання - сімейною освітою, 
екстернатом або педагогічним патронажем, що 

передбачають гнучкіший спосіб навчання. 

 

ONUKA виступить на святкуванні Дня 

Незалежності 

Український електронний гурт ONUKA візьме 

участь у святковому дійстві до Дня 

Незалежності України.
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