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ТОП 

 

МВФ виділить $650 мільярдів на підтримку 

світової економіки 

Міжнародний валютний фонд готується 

розподілити 650 млрд дол США на підтримку 

ліквідності світової економіки.

 

Міноборони планує залучити до «Rapid 

Trident–2021» 6 тисяч військових з 15 країн 

У Міжнародному центрі миротворчості та 

безпеки Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

розпочалася завершальна конференція з 

планування українсько-американських 

командно-штабних навчань із залученням 

військ «Rapid Trident — 2021».

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291041-mvf-vidilit-650-milardiv-na-pidtrimku-svitovoi-ekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291041-mvf-vidilit-650-milardiv-na-pidtrimku-svitovoi-ekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291022-minoboroni-planue-zaprositi-na-rapid-trident2021-6-tisac-vijskovih-z-15-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291022-minoboroni-planue-zaprositi-na-rapid-trident2021-6-tisac-vijskovih-z-15-krain.html


 

Amnesty розповіла про переслідування 

спортсменів у Білорусі 

Міжнародна правозахисна організація Amnesty 

International оприлюднила 2 серпня звіт про 

переслідування білоруським режимом 

спортсменів. 

 

Подоляк: Ніяких приватних візитів Чауса 

на Банкову не було 

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва 

Микола Чаус не здійснював приватних візитів 

ні в Офіс Президента, ні в інші державні 

інституції.

 

Масштабна пожежа у Запоріжжі: на місці 

працювали 60 рятувальників 

У Запоріжжі 60 рятувальників, 15 одиниць 

техніки працювали над ліквідацією пожежі в 

чотириповерховому будинку. Через низький 

тиск води рятувальники не могли швидко 

наповнювати ємності. 

 

У світі зафіксували понад 199,6 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 3 серпня зафіксували 

199 611 690 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3290984-amnesty-rozpovila-pro-peresliduvanna-sportsmeniv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3290984-amnesty-rozpovila-pro-peresliduvanna-sportsmeniv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3290994-podolak-niakih-privatnih-vizitiv-causa-na-bankovu-ne-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3290994-podolak-niakih-privatnih-vizitiv-causa-na-bankovu-ne-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291024-masstabna-pozeza-u-zaporizzi-na-misci-pracuvali-60-ratuvalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3291024-masstabna-pozeza-u-zaporizzi-na-misci-pracuvali-60-ratuvalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291060-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1996-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291060-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1996-miljona-vipadkiv-covid19.html


СВІТ 

 

Євросоюз розкритикував режим Лукашенка 

за дії щодо спортсменки Тимановської 

Європейський союз піддав різкій критиці дії 

влади Білорусі за спробу насильно відправити 

з Токіо до Мінська бігунку Христину 

Тимановську та привітали рішення Польщі 

надати 24-річній спортсменці гуманітарну візу.

 

Штати видворяють 24 російських 

дипломатів, вони мають виїхати з країни до 

3 вересня 

Посол Росії в США повідомив, що Вашингтон 

попросив 24 російських дипломатів покинути 

країну до 3 вересня після закінчення терміну 

їхніх віз.

 

Польська компанія PGNiG планує взяти 

участь у сертифікації «Північного потоку-2» 

Польська державна нафтогазова компанія 

PGNiG подала до Федерального мережевого 

агентства Німеччини заявку на участь в 

процедурі сертифікації оператора газопроводу 

«Північний потік-2» компанії Nord Stream 2 

AG.

 

Британія та Іран викликали послів для 

роз’яснень щодо нападу на нафтовий танкер 

У понеділок Великобританія викликала посла 

Ірану для роз’яснень щодо «незаконної атаки» 

на судно. Своєю чергою, Іран викликав 

повіреного у справах Великобританії в 

Тегерані, а також дипломата Румунії, аби 

висловити протест через звинувачення, 

висунуті країні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291026-evrosouz-rozkritikuvav-rezim-lukasenka-za-dii-sodo-sportsmenki-timanovskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291026-evrosouz-rozkritikuvav-rezim-lukasenka-za-dii-sodo-sportsmenki-timanovskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3290986-stati-vidvoraut-24-rosijskih-diplomativ-voni-maut-viihati-z-kraini-do-3-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3290986-stati-vidvoraut-24-rosijskih-diplomativ-voni-maut-viihati-z-kraini-do-3-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3290986-stati-vidvoraut-24-rosijskih-diplomativ-voni-maut-viihati-z-kraini-do-3-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3290986-stati-vidvoraut-24-rosijskih-diplomativ-voni-maut-viihati-z-kraini-do-3-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3290988-polska-kompania-pgnig-planue-vzati-ucast-u-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3290988-polska-kompania-pgnig-planue-vzati-ucast-u-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291016-britania-ta-iran-viklikali-posliv-dla-rozasnen-sodo-napadu-na-naftovij-tanker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291016-britania-ta-iran-viklikali-posliv-dla-rozasnen-sodo-napadu-na-naftovij-tanker.html


 

У Штатах кажуть, що заяви посла РФ щодо 

видворення дипломатів є неточними 

Держдепартамент США заперечив слова посла 

Росії у Вашингтоні Анатолія Антонова, який 

заявив, що Сполучені Штати просять 24 

російських дипломатів залишити країну до 3 

вересня після закінчення терміну дії їхніх віз.

 

На Мадагаскарі планували замах на 

президента: спецслужби затримали понад 20 

осіб 

Спецслужби Мадагаскару затримали 21 

людину, яку підозрюють у підготовці замаху 

на президента країни.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський підписав закон про ліквідацію 

банків і виплати кредиторам 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

вдосконалення механізмів виведення банків з 

ринку та задоволення вимог кредиторів цих 

банків» № 1588-ІХ.

 

ДМС цьогоріч оформила понад 1,2 мільйона 

біометричних закордонних паспортів 

Державна міграційна служба України із 

початку цього року оформила 1 200 308 

біометричних закордонних паспортів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291046-u-statah-kazut-so-zaavi-posla-rf-sodo-vidvorenna-diplomativ-e-netocnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291046-u-statah-kazut-so-zaavi-posla-rf-sodo-vidvorenna-diplomativ-e-netocnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291034-na-madagaskari-planuvali-zamah-na-prezidenta-specsluzbi-zatrimali-ponad-20-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291034-na-madagaskari-planuvali-zamah-na-prezidenta-specsluzbi-zatrimali-ponad-20-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291034-na-madagaskari-planuvali-zamah-na-prezidenta-specsluzbi-zatrimali-ponad-20-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291034-na-madagaskari-planuvali-zamah-na-prezidenta-specsluzbi-zatrimali-ponad-20-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290982-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-likvidaciu-bankiv-i-viplati-kreditoram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3290982-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-likvidaciu-bankiv-i-viplati-kreditoram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291036-dms-cogoric-oformila-ponad-12-miljona-biometricnih-zakordonnih-pasportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291036-dms-cogoric-oformila-ponad-12-miljona-biometricnih-zakordonnih-pasportiv.html


 

Нацбанк послабив курс гривні до 26,84 

Національний банк України на вівторок, 3 

серпня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 3 копійки - до 26,8444 грн за долар.

 

В Україні – 827 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні за добу 2 серпня зафіксовано 827 

нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19 (з них дітей – 68, 

медпрацівників – 26).

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби сім разів зривали 

«тишу» в зоні ООС, на Луганщині бачили 

безпілотник 

Протягом минулої доби, 2 серпня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано 7 порушення режиму припинення 

вогню.

 

ОБСЄ зафіксувала на вихідних понад 100 

порушень «тиші» 

СММ ОБСЄ з вечора 30 липня до вечора 1 

серпня зафіксувала 66 порушень режиму 

припинення вогню у Донецькій області та 39 

таких порушень на Луганщині.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291064-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2684.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291064-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2684.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291068-v-ukraini-827-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3291068-v-ukraini-827-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291062-okupanti-minuloi-dobi-sim-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-na-lugansini-bacili-bezpilotnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291062-okupanti-minuloi-dobi-sim-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-na-lugansini-bacili-bezpilotnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291062-okupanti-minuloi-dobi-sim-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-na-lugansini-bacili-bezpilotnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291062-okupanti-minuloi-dobi-sim-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-na-lugansini-bacili-bezpilotnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291018-obse-zafiksuvala-na-vihidnih-ponad-100-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3291018-obse-zafiksuvala-na-vihidnih-ponad-100-porusen-tisi.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

3 серпня: народний календар і астровісник 

Чому слід мовчати під час роботи, і як стати 

більш успішним

 

Байден не поїде на святкування ювілею 

Обами 

Нинішній президент США Джо Байден не 

приїде на 60-річний ювілей ексглави Білого 

дому Барака Обами.

 

Білл та Мелінда Гейтси офіційно 

розлучилися 

Білл Гейтс та Мелінда Френч-Гейтс офіційно 

розлучилися після 27 років у шлюбі.

 

3 серпня. Пам'ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Івана Миколайчука, 

українського актора, кінорежисера, 

сценариста, знакової постаті українського 

кінематографа ХХ століття
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3290990-3-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3290990-3-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3290970-bajden-ne-poide-na-svatkuvanna-uvileu-obami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3290970-bajden-ne-poide-na-svatkuvanna-uvileu-obami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291044-bill-ta-melinda-gejtsi-oficijno-rozlucilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3291044-bill-ta-melinda-gejtsi-oficijno-rozlucilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290827-3-serpna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3290827-3-serpna-pamatni-dati.html

