
Єдина країна — Україна і Світ 02.08.21

 

 

ТОП 

 

Відповідальність за пожежі в Туреччині 

взяли курдські терористи 

Дочірня группа терористичної організації РПК 

«Діти вогню» взяла на себе відповідальність за 

початок масштабних пожеж у Туреччині, в 

результаті яких загинуло вже 8 осіб.

 

Тихановська про ситуацію з білоруською 

легкоатлеткою: Лукашенко розпочав 

міжнародний терор 

Христина Тимановська - це доказ того, що 

будь-який білоруський спортсмен, 

відправлений на Олімпіаду, може стати 

заручником, якщо знайде в собі сміливість 

заговорити.
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Співробітник УДО побив танцюриста 

співачки Дорофєєвої: його відсторонили від 

служби 

В Управлінні державної охорони визнали, що 

чинний співробітник УДО побив танцюриста 

шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої.

 

Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини 

для Євросоюзу – FТ 

Американські компанії Pfizer Inc і Moderna Inc 

підвищили ціни на свої вакцини від 

коронавірусу в останніх контрактах щодо 

поставок до Європейського Союзу.

 

Адвокат Чауса заявив, що знайшов свого 

підзахисного 

вокат екссудді Дніпровського районного суду 

Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець 

повідомив, що знайшов свого підзахисного. 

Наразі той знаходиться під захистом СБУ та 

отримує медичну допомогу.

 

У Шевченка закінчився контракт зі збірною 

України 

Головний тренер збірної України Андрій 

Шевченко повідомив про закінчення терміну 

контракту із національною командою. 
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У світі зафіксовано понад 199 мільйонів 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 2 серпня зафіксовано 

понад 199 млн випадків зараження 

коронавірусом, з них - понад 4,2 млн 

летальних, одужали вже понад 179 млн осіб.

 

СВІТ 

 

У Німеччині судитимуть 100-річного 

колишнього охоронця концтабору 

У Німеччині має розпочатися процес над 

чоловіком, який три роки служив охоронцем у 

концтаборі Заксенхаузен неподалік Берліна, де 

під час Другої світової війни було вбито 

близько 20 тисяч людей.

 

Президентка Косова посмертно нагородила 

сина Байдена медаллю за верховенство 

права 

Косово оголосило про нагородження 

посмертною президентською медаллю за 

верховенство права Бо Байдена, покійного 

сина президента США Джо Байдена, – за його 

роботу, спрямовану на зміцнення судової 

системи балканської країни.

 

Папа Франциск підтримав спонтанну 

молитву земляків за хворих на COVID-19 

Глава католицької церкви Папа Римський 

Франциск підтримав та благословив ініціативу 

земляків, які започаткували щоденну молитву 

на Розарії за хворих на COVID-19.
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Держдеп переконаний, що за атакою на 

танкер Mercer Street стоїть Іран 

США впевнені, що відповідальність за напад 

на японський танкер Mercer Street, що стався в 

Аравійському морі, несе Іран.

 

Трамп заявляє, що оприлюднить усі докази 

«масової фальсифікації виборів» 

Колишній президент США Дональд Трамп 

продовжує наполягати, що має «докази масової 

фальсифікації виборів».

 

У Берліні затримали майже 600 учасників 

антикарантинної демонтрації 

Попри заборону судом проведення у Берліні 1 

серпня демонстрацій противників 

коронавірусних обмежень, на вулиці вийшли 

тисячі людей у різних місцях, дійшло до 

сутичок з поліцією.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Британський перевізник брендує свої 

вантажівки мапою з Україною без Криму 

Британська транспортна компанія Came-RO 

використовує на брендуванні своїх вантажівок 

мапу Європи, на якій територія України 

зображена без Криму.
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Українці становлять більшість нелегалів у 

Чехії у першому півріччі – МВС 

У першій половині нинішнього року в Чехії 

виявили 5430 нелегальних мігрантів, більш ніж 

половина з яких – українці.

 

УКРАЇНА 

 

Сильний буревій у Львові забрав життя 

двох осіб 

У Стрийському парку у Львові стався 

потужний буревій. Внаслідок цього дерево 

впало на двох людей, вони загинули на місці.

 

Новий сезон ковіду: Україна має підстави 

продовжити карантин 

Через «Дельту» захворюваність потужно 

зросла і в Європі, і в Азії. Але важких хворих у 

Європі менше - людей захистила вакцинація

 

Шмигаль оцінив готовність України до 

опалювального сезону 

До опалювального сезону в Україні вже готові 

понад 50% об’єктів.
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Арестович анонсував продовження заміни 

кадрів у керівництві силових відомств 

Кадрові перестановки в керівництві силових 

відомств продовжаться.

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на понеділок, 2 

серпня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 7 копійок - до 26,8168 грн за долар. 

 

В Україні виявили 265 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні за добу 1 серпня зафіксовано 265 

нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, 

медпрацівників – 1). 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби чотири рази 

зривали «тишу» в зоні ООС 

Протягом минулої доби, 1 серпня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано 4 порушення режиму припинення 

вогню.
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Небойові втрати окупантів на Сході в липні 

склали майже 70 осіб - розвідка 

Небойові втрати російських окупаційних 

військ на тимчасово окупованих територіях 

Донецької та Луганської областей протягом 

липня становили 68 осіб, із них 29 осіб 

загинули, 39 отримали поранення.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 серпня: народний календар і астровісник 

Чому від цього дня припиняли купатися і як 

досягти успіху під час ділових поїздок

 

Зіброва обурив переклад на російську мову 

реклами концерту Винника на «Інтері» 

Народний артист України Павло Зібров 

розкритикував російський переклад реклами 

концерту Олега Винника в ефірі телеканалу 

"Інтер".

 

Борчиня Черкасова вийшла до півфіналу 

Олімпіади-2020 

Українська борчиня Алла Черкасова (вагова 

категорія до 68 кг) пробилася до півфіналу 

Олімпійських ігор в Токіо (Японія).
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Apple видалила застосунок для знайомства 

антивакцинаторів 

Мобільний застосунок для зустрічей 

противників вакцинації був видалений з 

платформи Apple Store.

 

Будинок дитинства Курта Кобейна визнали 

історичною пам'яткою 

У США Департамент археології та охорони 

пам'яток старовини визнав пам'ятником 

культури будинок в штаті Вашингтон, в якому 

виріс лідер рок-групи Nirvana Курт Кобейн.

 

2 серпня. Пам'ятні дати 

Сьогодні Міжнародний день голокосту ромів, 

який відзначається в Україні відповідно до 

Постанови Верховної Ради від 8 жовтня 2004 

року.
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