
Єдина країна - Україна і світ 23.08.19 

 

 

 

ТОП 

 

Штати вимагають від РФ розкрити 

інформацію про вибух в Архангельській 

області 

Виконувач обов'язків постпреда США при 

ООН Джонатан Коен закликав Росію розкрити 
інформацію про подробиці інциденту в 

Архангельській області.

 

 

Україна розповіла в ООН про утиски на 

тимчасово окупованих Росією територіях  

Окупаційна влада РФ грубо порушує свободу 

совісті та віросповідання на тимчасово 

окупованих територіях Криму та Донбасу, 
переслідуючи вірян всіх конфесій та 

віросповідань, крім Московського 

патріархату.  
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У ВООЗ заявили, що мікропластик у воді не 

шкодить здоров'ю 

Всесвітня організація охорони здоров'я 
заявила, що мікропластик у питній воді не несе 

великої небезпеки для здоров'я.

 

СВІТ 

 

Росія заслужено втратила своє місце в G7 - 

МЗС Канади 

Позбавлення Росією членства у "Великій 

сімці" за порушення міжнародного права в 

Україні було виправданим.

 

США хочуть посилити оборонну співпрацю 

із Канадою в Арктиці  

США прагнуть посилити співпрацю із 

Канадою заради підвищення обороноздатності 

в Арктиці. 

 

США продовжать протистояти російській 

агресії в Європі — Помпео 

Канада та США мають і надалі спільно 

протистояти російській агресії у Європі. 
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США відкликали пропозицію Туреччині 

купити ЗРК Patriot замість С-400 

Держдепартамент США повідомив, 
що офіційно відкликав свою пропозицію 

Туреччині купити протиракетні комплекси 

Patriot.

 

 

Війна в Афганістані: США і "Талібан" 

почали черговий раунд мирних переговорів 

Представники Сполучених Штатів Америки та 
«Талібану» відновили мирні переговори, 

метою яких є завершення 18-річної війни в 

Афганістані.

 

 

Президент Італії встановив дедлайн щодо 

формування нової коаліції 

Президент Італії Серджо Маттарелла дав час 

до вівторка, 27 серпня, сформувати нову 

парламентську більшість

 

YouTube видалив понад 200 каналів із-за 

протестів в Гонконзі 

Компанія Google відключила більше 200 

записів у відеохостингу YouTube, які 
намагалися чинити "координоване вплив на 

ситуацію в Гонконзі.
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У Празі знову облили фарбою пам’ятник 

маршалу СРСР 

У столиці Чехії невідомі облили червоною 
фарбою пам’ятник радянському маршалу Івану 

Конєву.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна тіснить США з китайського ринку 

кукурудзи 

Після початку торговельної війни США та 

Китаю українські виробники почали заміщати 

американців на ринку кукурудзи в КНР.

 

Фріланд та Помпео обговорили допомогу 

Україні 

Міністр закордонних справ Канади Христя 

Фріланд та державний секретар США Майк 

Помпео поговорили про Україну під час 

зустрічі в Оттаві. 

 

Експартнер Манафорта розповів, як 

Януковича "відбілювали" перед Заходом 

Експартнер Пола Манафорта та ключовий 

свідок Рік Гейтс дав свідчення у справі 

лобіювання українського президента-втікача 

Віктора Януковича у США.
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УКРАЇНА 

 

Зеленський поговорив із Туском про 

неповернення Росії у G7 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Президентом 

Європейської ради Дональдом Туском. 

 

Кабмін затвердив ексмера Варшави бізнес-

омбудсменом України 

Кабінет міністрів України затвердив рішення 
наглядової ради бізнес-омбудсмена про 

обрання колишнього мера Варшави, члена 

польського парламенту Марчіна Свенчицького 

новим бізнес-омбудсменом. 

 

У столиці допрем'єрно показали 

документальну стрічку "Україна: еволюція 

гідності" 

У Києві відбувся допрем’єрний показ 

документального фільму "Україна: еволюція 

гідності". 

 

У День Незалежності Епіфаній проведе 

молебень за Україну в Михайлівському 

соборі 

У Михайлівському Золотоверхому монастирі в 

Києві в День Незалежності України 

відбудеться низка заходів, в тому числі - 
молебень за Україну, який очолить 

предстоятель ПЦУ митрополит Київський і 

всієї України Епіфаній. 
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Під Кременчуком люди перекрили трасу на 

Полтаву: хочуть відновлення 

газопостачання 

Триває акція протесту мешканців села Потоки 

Кременчуцького району, яким «Кременчукгаз» 

перекрив подачу газу в домівки.

 

 

Суд відпустив під домашній арешт 

обвинуваченого у вбивстві євромайданівця 

Городищенський районний суд Черкаської 

області 22 серпня відпустив із СІЗО під 

домашній арешт Вадима Мельника, якого 
обвинувачують в організації вбивства 

журналіста, учасника Євромайдану Василя 

Сергієнка.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

На Донбасі окупанти гатять із гранатометів 

і кулеметів, двоє бійців поранені  

Збройні формування Російської Федерації та її 
найманці за минулу добу 13 разів порушили 

режим припинення вогню на Донбасі.  

 

СБУ знайшла схрон зі зброєю у покинутій 

школі в районі ООС 

У покинутій школі у районі проведення ООС 
виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами, 

які, за попередніми даними, значаться як 

втрачена у боях 2014-2015 років.
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Окупанти знову відмовляли у доступі 

патрулям ОБСЄ 

Бойовики російських окупаційних військ знову 
відмовили у проїзді патрулям СММ ОБСЄ 

через блокпости біля Верхньошироківського та 

під Донецьком.

 

ОБСЄ нарахувала 27 невідведених "Градів" 

на окупованих територіях  

СММ ОБСЄ зафіксувала 20 серпня 27 систем 
залпового вогню "Град" на двох полігонах в 

окупованій частині Донбасу, які були 

розміщені з порушенням Мінських 

домовленостей.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

23 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Лаврентія; чи чекати на зиму з 

завірюхами і дещо про загадкове “серце Лева” 

 

 

У прифронтовій Мар’їнці вшанували 

пам’ять загиблих правоохоронців 

У прифронтовій Мар’їнці на Донеччині 

вшанували пам’ять загиблих правоохоронців. 
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"Побійтеся Бога!": Філарет закликав 

Єпіфанія не блокувати рахунки УПЦ КП 

Філарет, який називає себе патріархом 
Української православної церкви Київського 

патріархату, ліквідованої після Об'єднавчого 

Собору, попросив митрополита Єпіфанія не 

вживати дій для закриття банківських рахунків 

УПЦ КП.

 

Журналіст та ведучий Євген Кисельов 

вирішив піти з "Прямого каналу" 

Відомий журналіст та ведучий Євген Кисельов 

припиняє свою роботу на "Прямому каналі".
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