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ТОП 

 

У “Слузі народу” назвали основних 

претендентів на премʼєрське крісло 

Потенційний голова фракції “Слуга народу” у 

Верховній Раді Давид Арахамія оприлюднив 

прізвища кандидатів на посаду прем'єр-

міністра.

 

Політвʼязень Кремля Олександр Стешенко 

повернувся додому 

Харків'янин Олександр Стешенко, засуджений 

в анексованому Криму в 2018 році, вийшов на 

волю і повернувся на батьківщину. 
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Токійська біржа пережила різке падіння 

акцій 

 Через торговельне протистояння США і 
Китаю ключовий індекс Токійської біржі 

Nikkei впав на 600 пунктів.

 

У Німеччині оцінили можливі наслідки 

торгової ескалації між США і Китаєм 

Німеччина стурбована останніми подіями у 
відносинах між двома найбільшими 

економіками світу, що вже позначаються на 

ринках третіх країн.

 

СВІТ 

 

ЄС відмовляється від переговорів про Brexit 

– британський міністр 

Міністр кабінету міністрів Об’єднаного 

Королівства Майкл Гоув заявив, що 

Європейський Союз «відмовляється проводити 

переговори» з Лондоном з приводу Brexit. 

 

ЄС виділив додатково €127 мільйонів на 

підтримку біженців у Туреччині 

Загальний внесок Євросоюзу в програму 
допомоги сирійським біженцям у Туреччині 

сягнув 1 млрд 125 млн євро.
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Посол США у Росії подав заяву про 

відставку 

Посол Сполучених Штатів Америки в Росії 
Джон Хантсман цього вівторка подав 

американському президенту Дональду Трампу 

заяву про відставку зі своєї посади.

 

 

Злочини Росії треба розглядати у 

міжнародних трибуналах - ексглава МЗС 

Канади 

 Численні злочини Російської Федерації треба 

розглядати у міжнародних трибуналах, а 

санкції проти Москви - посилити.

 

Прем’єр Шрі-Ланки свідчитиме в 

парламенті у зв'язку з терактами 

Прем’єр-міністр Шрі-Ланки Раніл 

Вікрамасінгхе та деякі його підлеглі 
свідчитимуть перед спецкомітетом парламенту 

країни у зв'язку із серією вибухів, які 

прогриміли на острові 21 квітня. 

 

Microsoft застерігає: російські хакери 

можуть атакувати через принтери 

Для зламу корпоративних мереж російські 

хакери стали використовувати принтери і 

VoIP-телефони.
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В Афганістані військові за добу знищили 

майже 100 талібів 

У різних провінціях країни в ході військових 
операцій проти руху "Талібан" убиті 92 

бойовики.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Путіна на Джонсона може бути "алергія" - 

Зеркаль 

У разі залучення до процесу переговорів у 

нормандському форматі представників Великої 
Британії і США в спілкуванні президента РФ 

Володимира Путіна і прем'єр-міністра Великої 

Британії Бориса Джонсона можуть виникнути 

труднощі, і навряд чи вони один одного 

почують. 

 

Журналіст із Пакистану розповів 

українським колегам, як уберегтися в зоні 

конфлікту 

Оператори та журналісти-фрілансери є 

найвразливішими групами у сфері ЗМІ, які 

найбільше потерпають під час виконання своєї 

професійної діяльності в зонах конфліктів

 

УКРАЇНА 

 

Президент призначив стипендії 14 

олімпійським призерам та їхнім тренерам 

Володимир Зеленський призначив стипендії 
Президента України видатним спортсменам та 

тренерам з олімпійських видів спорту.
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Луценко сказав, коли піде у відставку 

Генпрокурор Юрій Луценко напише заяву про 

відставку за власним бажанням на ім'я спікера 
Верховної Ради після формування керівного 

складу парламенту

 

Оточення Януковича заховало у США $7 

мільярдів - Луценко 

Оточення експрезидента Віктора Януковича 
переховує у Сполучених Штатах Америки 7 

мільярдів доларів.

 

Генпрокурор: Слідство має дані про 

можливих учасників убивства Шеремета 

Слідство має дані, які стосуються можливих 

учасників убивства журналіста Павла 

Шеремета.

 

ФСБ намагалася завербувати колишнього 

працівника "Кримського титану" - СБУ 

Військова контррозвідка СБУ виявила чергову 

спробу вербування українців представниками 
спецслужб Росії для розвідувальної діяльності 

на шкоду державній безпеці.
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти дев'ять разів порушили тишу, 

чотири захисники загинули 

 6 серпня збройні формування Російської 

Федерації та її найманці дев'ять разів 

порушили режим припинення вогню. З них 1 

раз із застосуванням забороненої Мінськими 

угодами зброї – мінометів калібру 120 мм.

 

ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 28 вибухів 

 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 

зафіксувала у понеділок, 5 серпня, 27 вибухів у 

Донецькій області та один - у Луганській.

 

Розмінування біля Станиці Луганської 

триває - ОБСЄ 

Роботи з розмінування території біля 
зруйнованого мосту на ділянці розведення сил 

біля Станиці Луганської тривають.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

7 серпня: народний календар і астровісник 

 Сьогодні Ганни і Якуба; завбачаємо не таку 

вже й далеку зиму, копаємо картоплю і 

звіряємо курс 
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Супрун закликає розслідувати саботаж 

міжнародного іспиту для студентів-медиків 

З першого по третє липня студенти медичних 
університетів третього курсу спеціальності 

“Медицина” складали міжнародний іспит з 

основ медицини — IFOM. Проте іспит 

супроводжувався значним спротивом і 

саботажем. 

 

Епіфаній у Львові візьме участь у 

святкуванні III відродження УАПЦ 

 У Львові 16-18 серпня відбудуться 
урочистості з нагоди Третього відродження 

УАПЦ, яке почалося 30 років тому. На 

святкування завітає глава ПЦУ Епіфаній.

 

Діти зі Станиці Луганської познайомилися 

зі Львовом 

 У рамках проекту “Я покажу тобі Львів” 30 

дітей із прифронтової Станиці Луганської 
перебувають у місті Лева, де для них 

підготували цікаву програму.
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