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ТОП 

 

Вибух у центрі Каїра: 20 загиблих, майже 

півсотні поранених 

Унаслідок зіткнення кількох автомобілів у 

центрі столиці Єгипту 20 осіб загинули, 47 

дістали поранення. 

 

 

США вперше за 25 років проголосили 

Китай “валютним маніпулятором” 

Міністр фінансів США Стівен Мнучін вніс 

Китай до списку “валютних маніпуляторів” - 

це сталося вперше з 1994 року 
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КНДР знову провела ракетні випробування 

Черговий запуск ракет - уже четвертий за 

останній час - КНДР здійснила на тлі 

військових навчань США і Південної Кореї.

 

ФРН ще раз відмовилася від участі в місії 

захисту судноплавства 

У Німеччині, як і раніше, не вважають за 
потрібне брати участь в ініційованій США 

місії захисту судноплавства в Ормузькій 

протоці.

 

СВІТ 

 

Після бійні в Техасі Трамп вимагає смертної 

кари за злочини на ґрунті ненависті 

Президент США наказав міністерству юстиції 

розробити законопроєкт, який запровадить 

смертну кару за масовий розстріл людей та 

злочини на ґрунті ненависті.  

 

 

Кривавий вікенд у Чикаго: сім убитих та 

майже півсотні поранених 

Останні вихідні стали найкривавішими за цей 

рік у Чикаго: від рук злочинців в 

американському мегаполісі щонайменше 

семеро осіб загинули, 48 зазнали поранень.
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Британія візьме участь у місії охорони 

Ормузької протоки 

Лондон оголосив про приєднання до 
ініційованої Вашингтоном міжнародної 

коаліції задля забезпечення безпеки 

торговельного судноплавства в Ормузькій 

протоці.

 

 

Авіація в Афганістані продовжує бомбити 

талібів: знищені 16 бойовиків  

У кількох провінціях Афганістану в результаті 
авіаударів за добу знищено 16 членів руху 

"Талібан".

 

 

Вибухи на військових складах в РФ: 

постраждалих побільшало до 12 

 До центральної районної лікарні Ачинська 

Красноярського краю доправили дванадцятого 
постраждалого від вибухів на місцевому складі 

боєприпасів.

 

Лукашенко призначив парламентські 

вибори на листопад 

Президент Білорусі підписав укази, які 

визначають час і порядок проведення 

парламентських виборів
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У Швеції ексміністра обвинуватили у 

домаганнях до депутаток 

Ексміністру сільського господарства Швеції 
Ескілу Ерландссону висунули обвинувачення в 

сексуальному домаганні до кількох депутаток 

парламенту країни.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ООН надасть допомогу на $1 мільйон 

мешканцям “сірої зони” Донбасу 

Продовольча та сільськогосподарська 

організація ООН надасть мешканцям 52 
населених пунктів вздовж лінії розмежування 

гуманітарну допомогу загальним обсягом в 

один мільйон доларів. 

 

До анексії Криму призвела конкуренція 

наддержав – Столтенберг 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 

переконаний, що анексія Криму Російською 

Федерацією сталася внаслідок конкуренції 

великих держав.

 

 

Посол України у Канаді поскаржився IMAX 

на кінотеатр у Ялті 

Посол України в Канаді Андрій Шевченко 

повідомив, що в зв'язку з розслідуванням про 

діяльність ялтинського кінотеатру «Сатурн 
IMAX», посольство зв'язалося з Міністерством 

закордонних справ Канади, а також з філією 

компанії IMAX у Торонто
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УКРАЇНА 

 

ЦВК визнала Требушкіна обраним в окрузі 

№50 - і оголосила перерву 

Загалом ЦВК визнала обраними 423 народних 

депутатів України: 225 – у 

загальнодержавному багатомандатному 

виборчому окрузі, 198 – в одномандатних 

виборчих округах. 

 

Суд у Харкові підтвердив підозру в 

державній зраді ексголові РДА 

Харківський апеляційний суд скасував рішення 
Київського райсуду Харкова, підтвердивши 

тим самим підозру в державній зраді 

ексочільнику Холодногірської РДА Максиму 

Мусєєву. 

 

У Запоріжжі без світла залишаються 7 тисяч 

осель 

Комунальники Запоріжжя цілодобово 
працюють над ліквідацією наслідків негоди, 

що вирувала у неділю. 

 

Справа Без’язикова: дружина 

обвинуваченого розповіла в суді про 

секретний обмін 

Шевченківський суд Києва заслухав свідчення 

і почав допит дружини Івана Без’язикова, 

обвинуваченого у державній зраді.
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти зі стрілецької зброї та БМП 

обстріляли позиції ЗСУ під трьома 

населеними пунктами 

5 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого 

режиму припинення вогню. Натомість, збройні 

формування РФ та її найманці два рази 
порушили заборону на використання будь-якої 

зброї. 

 

Військовий експерт прокоментував кадрові 

укази Зеленського щодо ЗСУ 

Генерал-лейтенант Олександр Сирський, який 

займав пост командувача операцією 
Об'єднаних сил, отримав значне підвищення, 

ставши командувачем Сухопутних військ. 

 

Рятувальники відкачали воду з КПВВ 

“Новотроїцьке” 

На Донеччині рятувальники відкачали воду з 

території КПВВ “Новотроїцьке”, де були 

затоплені окремі споруди.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

6 серпня: народний календар і астровісник  

Нині святих Бориса і Гліба; між завершенням 

жнив і початком грибного сезону і кого понесе 

вітер змін 
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Поліцейські за тиждень розшукали 344 

дитини 

В Україні протягом минулого тижня 
поліцейські розшукали та повернули додому 

344 дитини 

 

У Києві презентували виставку, присвячену 

репресованому селянству 

У Національному історико-меморіальному 
заповіднику “Биківнянські могили” відкрилася 

виставка “Скривавлена нива”, присвячена 

селянам, репресованим у 1937-1941 рр
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