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ТОП 

 

Помпео: США зможуть сформувати 

коаліцію в Перській затоці  

Державний секретар США Майк Помпео 

заявляє, що «дуже впевнений» у тому, що 

Вашингтону вдасться сформувати міжнародну 
коаліцію з безпеки судноплавства в Перській 

затоці.

 

Вибух автомобіля в столиці Єгипту забрав 

життя 17 осіб, понад 30 поранені 

У центрі столиці Єгипту - Каїрі загинули 

щонайменше сімнадцять осіб, ще 32 отримали 

поранення.
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Росія звинуватила США і Німеччину в 

організації протестних акцій  

Міністерство закордонних справ Росії 
звинуватило США і Німеччину у втручанні у 

внутрішні справи країни.

 

СВІТ 

 

Стрілянина в США: Трамп оголосив 

триденну жалобу за загиблими 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 

оголосив триденну жалобу за загиблими в 
результаті двох масових стрільбищ в штатах 

Огайо і Дейтон.

 

Поліція встановила особу стрілка з Огайо, 

який вбив власну сестру 

Правоохоронцям вдалося встановити особу 

ймовірного терориста з Огайо, який вбив 9 осіб 

і поранив ще 27.

 

Стрілянину в Техасі розслідують як 

«внутрішній тероризм»  

Стрілянину в супермаркеті в американському 

штаті Техас, внаслідок якої загинули 20 людей, 

розслідують як внутрішній тероризм.
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В Судані військові та опозиція підписали 

документ, що тимчасово замінить 

конституцію 

У Судані в неділю військові та представники 

опозиції підписали конституційну декларацію, 

яка тимчасово має замінити конституцію цієї 

африканської країни.

 

Соболь про протести в РФ: Ця політична 

криза серйозніша, ніж Болотна 

Останні репресії кандидатів у місцеві депутати 
від опозиції й розгони вуличних акцій у Москві 

виглядають загрозливіше, ніж події 2011-2013 

років на Болотній площі.

 

МЗС Чехії закликало владу РФ поважати 

базові права людини 

Міністерство закордонних справ Чехії 

оприлюднило заяву, в якій висловило 
«стурбованість повторним масовим 

ув’язненням мирних демонстрантів у Москві».

 

У Білорусі назвали можливу дату виборів  

Вибори президента Білорусі можуть пройти 30 

серпня 2020 року. 
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У Камбоджі помер головний ідеолог 

"червоних кхмерів" Нуон Чеа 

У віці 93 років помер головний ідеолог 
камбоджійського режиму "червоних кхмерів" 

Нуон Чеа, який був найближчим соратником 

комуністичного диктатора Пол Пота.

 

УКРАЇНА 

 

Кримськотатарська журналістка 

оскаржуватиме в ЄСПЛ відкриту 

окупантами справу 

Журналістка кримськотатарського телеканалу 
ATR Гульсум Халілова оскаржуватиме в 

Європейському суді з прав людини порушену 

проти неї кримінальну справу в окупованому 

Криму. 

 

Одеський припортовий завод поновив 

виробництво аміаку і карбаміду 

Одеський припортовий завод поновив 4 серпня 

виробництво аміаку і карбаміду.

 

За 5 років волонтери сплели понад 1 млн 

кв.м маскувальних сіток для фронту 

П’ять років тому, 4 серпня, група волонтерів з 

Києва вперше сплела зразок маскувальної 

сітки для фронту, що згодом вилилось у 
потужний міжнародний проєкт «Маскувальна 

сітка для армії руками волонтерів».
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Супрун нагадує, без яких 10 щеплень 

можуть не пустити до школи 

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун 
нагадує, що перед початком навчального року 

слід обов'язково відвідати з дитиною сімейного 

лікаря та перевірити наявність обов’язкових 

щеплень, передбачених Календарем.

 

Енергодару відключили гарячу воду за 

борги населення 

Жителі Енергодара накопичили борги за 
послуги водовідведення та водопостачання, 

комунальники, в свою чергу, не змогли 

розрахуватись за спожиту електроенергію. В 

результаті, місто лишилось без гарячої води.

 

Через негоду в Україні без світла - понад 80 

населених пунктів 

Станом на ранок понеділка в Україні через 

негоду залишаються без електропостачання 83 

населені пункти у чотирьох областях.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти шість разів порушили "хлібне 

перемир'я", втрат немає 

Підрозділи Об'єднаних сил у неділю 

дотримувалися сталого режиму припинення 

вогню. 
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Українські курсанти пройшли стажування 

на кораблі НАТО 

Курсанти Національного університету 
"Одеська морська академія" пройшли 

тримісячне стажування на навчальному 

кораблі ВМС Румунії, який вчора зайшов у 

порт Стамбулу.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

5 серпня: народний календар і астровісник 

Нині Трохима і Феофіла; як не втратити й 

зернину, забути про романтичні стосунки і не 

забути встати з правильної ноги 

 

Користувачі повідомили про збій у роботі 

Instagram та Facebook 

Користувачі соціальних мереж Instagram та 

Facebook по всьому світу скаржаться на 

проблеми в їхній роботі. 

 

В Єгипті вирішили відреставрувати 

саркофаг Тутанхамона 

У Єгипті розпочався процес реставрації 

саркофага фараона Тутанхамона — вперше з 

1922 року, коли археологи знайшли саркофаг.
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У Туреччині виявили останки прадавніх 

людей 

Під час розкопок у турецькій провінції 
Ескішехір, що в центральній частині країни, 

було виявлено скелети, вік яких сягає 5 тисяч 

років.
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