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ТОП 

 

Жертвами війни в Ємені за рік стали 355 

дітей 

Починаючи з 9 серпня 2018 року в охопленому 

війною Ємені загинули 355 дітей, ще близько 

600 дістали каліцтва 

 

Прихильники звільнили експрезидента 

Киргизстану і захопили спецназ 

Прихильники Алмазбека Атамбаєва, 

експрезидента Киргизстану, звільнили його, 

зайнявши резиденцію колишнього глави 
держави і захопивши бійців загону 

спецпризначення, які її перед тим штурмували.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756198-zertvami-vijni-v-emeni-za-rik-stali-355-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756198-zertvami-vijni-v-emeni-za-rik-stali-355-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756139-prihilniki-zvilnili-eksprezidenta-kirgizstanu-i-zahopili-specnaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756139-prihilniki-zvilnili-eksprezidenta-kirgizstanu-i-zahopili-specnaz.html


 

Мадуро відмовився від перемовин з 

опозицією 

Офіційний Каракас заявив про відмову від 
участі у наступному раунді переговорів із 

представниками опозиції.

 

СВІТ 

 

Канадський корабель контролюватиме 

санкції проти КНДР 

Канада відрядила фрегат Ottawa на Далекий 

Схід для контролю за дотриманням 

міжнародних санкцій проти КНДР. 

 

Чехові, який воював на Донбасі за 

окупантів, "світить" 20 років 

У Чехії розслідують причетність громадянина 

країни до незаконних збройних формувань та 

його участь у бойових діях на Донбасі на боці 

"ДНР".

 

Силовики відійшли від резиденції 

експрезидента Киргизстану 

Правоохоронці залишили село Кой-Таш - 

таким чином вони мають намір домогтися 

звільнення шістьох бійців спецпризначення, 

яких утримують у будинку Атамбаєва.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756209-maduro-vidmovivsa-vid-peremovin-z-opozicieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756209-maduro-vidmovivsa-vid-peremovin-z-opozicieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756193-kanadskij-korabel-kontroluvatime-sankcii-proti-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756193-kanadskij-korabel-kontroluvatime-sankcii-proti-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756185-cehovi-akij-vouvav-na-donbasi-za-okupantiv-svitit-20-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756185-cehovi-akij-vouvav-na-donbasi-za-okupantiv-svitit-20-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756202-siloviki-vidijsli-vid-rezidencii-eksprezidenta-kirgizstanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756202-siloviki-vidijsli-vid-rezidencii-eksprezidenta-kirgizstanu.html


 

Прибічники експрезидента Киргизстану 

утримують шістьох спецпризначенців 

У резиденції колишнього президента 
Киргизстану Алмазбека Атамбаєва після двох 

спроб штурму залишаються шість бійців сил 

спецпризначення.

 

 

Глава МВС Молдови анонсував зняття 

недоторканності з депутатів 

Перший віцепрем'єр уряду Молдови й очільник 
МВС Андрій Нестасе переконаний, що на 

одному з найближчих засідань парламенту 

деякі депутати позбудуться недоторканності.

 

У Німеччині може подорожчати мʼясо - 

цього вимагають захисники тварин 

Ціна м'яса в німецьких магазинах може зрости 

на вимогу захисників тварин, яких 

підтримують владні політичні сили.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський і Ердоган понад годину 

розмовляли тет-а-тет 

Туреччина не визнавала і ніколи не визнає 

незаконної анексії Криму, стійко стоїть на 

своїх позиціях щодо суверенітету, 
територіальної цілісності та незалежності 

України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756166-pribicniki-eksprezidenta-kirgizstanu-utrimuut-sistoh-specnazivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756166-pribicniki-eksprezidenta-kirgizstanu-utrimuut-sistoh-specnazivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756189-glava-mvs-moldovi-anonsuvav-znatta-nedotorkannosti-z-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756189-glava-mvs-moldovi-anonsuvav-znatta-nedotorkannosti-z-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756183-u-nimeccini-moze-podorozcati-maso-cogo-vimagaut-zahisniki-tvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2756183-u-nimeccini-moze-podorozcati-maso-cogo-vimagaut-zahisniki-tvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2756141-zelenskij-i-erdogan-ponad-godinu-rozmovlali-tetatet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2756141-zelenskij-i-erdogan-ponad-godinu-rozmovlali-tetatet.html


 

Другий день візиту Зеленського до 

Туреччини: зустріч із Варфоломієм та 

бізнес-форум 

Сьогодні Володимир Зеленський у ході 

офіційного візиту до Турецької Республіки 

зустрінеться зі Вселенським патріархом 

Варфоломієм, візьме участь в українсько-
турецькому бізнес-форумі та ознайомиться з 

виробництвом безпілотників.

 

Зеленський обговорив з Ердоганом 

проблему повернення полонених моряків 

Президенти України і Туреччини на 

перемовинах приділили багато часу питанням 

безпеки судноплавства у Чорному морі та 
повернення українських моряків з російського 

полону.

 

 

Зеленський запросив Туреччину до 

відновлення інфраструктури Донбасу 

Президент України запросив Туреччину взяти 

участь у відновленні зруйнованої 

інфраструктури на Донбасі.

 

Україна й Туреччина можуть укласти угоду 

про вільну торгівлю - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський 

сподівається, що Україна й Туреччина невдовзі 

укладуть угоду про вільну торгівлю.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2756213-drugij-den-vizitu-zelenskogo-do-tureccini-zustric-iz-varfolomiem-ta-biznesforum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2756213-drugij-den-vizitu-zelenskogo-do-tureccini-zustric-iz-varfolomiem-ta-biznesforum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2756213-drugij-den-vizitu-zelenskogo-do-tureccini-zustric-iz-varfolomiem-ta-biznesforum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2756213-drugij-den-vizitu-zelenskogo-do-tureccini-zustric-iz-varfolomiem-ta-biznesforum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2756167-zelenskij-obgovoriv-z-erdoganom-problemu-povernenna-polonenih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2756167-zelenskij-obgovoriv-z-erdoganom-problemu-povernenna-polonenih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2756154-zelenskij-zaprosiv-tureccinu-do-vidnovlenna-infrastrukturi-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2756154-zelenskij-zaprosiv-tureccinu-do-vidnovlenna-infrastrukturi-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2756159-ukraina-j-tureccina-mozut-uklasti-ugodu-pro-vilnu-torgivlu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2756159-ukraina-j-tureccina-mozut-uklasti-ugodu-pro-vilnu-torgivlu-zelenskij.html


 

МЗС Німеччини застерегло громадян від 

поїздок на окупований Донбас та в Крим 

Громадянам Німеччини, які збираються в 
Україну, варто утриматися від поїздок у 

неконтрольовані урядом райони Донбасу, а 

також в окупований Крим.

 

УКРАЇНА 

 

Депутатів кличуть на допити у ДБР через 

призначення Гройсмана прем'єром - ЗМІ 

Депутатів Верховної Ради VIII скликання 

викликають на допити до Державного бюро 
розслідувань через звернення Нестора 

Шуфрича та Василя Німченка про «захоплення 

влади в Україні».

 

Vodafone розширив доступ до мережі 4G в 

десяти областях 

Компанія “Vodafone Україна" забезпечила 

доступ до мобільного інтернету в мережі 4G 

ще 113 тисячам українців у 10 областях.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Донбас: десять порушень “тиші”, окупанти 

стріляють із гранатометів та кулеметів 

7 серпня збройні формування РФ та її найманці 
десять разів порушили режим припинення 

вогню. Ворог обстрілював позиції українських 

підрозділів з гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів, снайперської та 

стрілецької зброї.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2756157-mzs-nimeccini-zastereglo-gromadan-vid-poizdok-na-okupovanij-donbas-ta-v-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2756157-mzs-nimeccini-zastereglo-gromadan-vid-poizdok-na-okupovanij-donbas-ta-v-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2756143-deputativ-klicut-na-dopiti-u-dbr-cerez-priznacenna-grojsmana-premerom-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2756143-deputativ-klicut-na-dopiti-u-dbr-cerez-priznacenna-grojsmana-premerom-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2756191-vodafone-rozsiriv-dostup-do-merezi-4g-v-desati-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2756191-vodafone-rozsiriv-dostup-do-merezi-4g-v-desati-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756215-donbas-desat-porusen-tisi-okupanti-strilaut-iz-granatometiv-ta-kulemetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756215-donbas-desat-porusen-tisi-okupanti-strilaut-iz-granatometiv-ta-kulemetiv.html


 

ОБСЄ зафіксувала на Донеччині 60 вибухів, 

на Луганщині - жодного 

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували у 
вівторок, 6 серпня, 60 вибухів у Донецькій 

області, на Луганщині доба пройшла без 

порушень режиму припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

8 серпня: народний календар і астровісник 

Нині “котячий” день і Єрмолая; завершуємо 

жнива, чекаємо на Спаса та ні з ким не 

сваримося

 

В ОБСЄ розчаровані рішенням суду в справі 

"С14" vs "Громадське" 

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ 

Арлем Дезір висловив розчарування рішенням 

Господарського суду Києва, який задовольнив 
позов "С14" проти "Громадського 

телебачення".

 

На Донеччині з початку року від злочинів 

потерпіли 237 дітей 

 У Донецькій області з початку 2019 року від 

злочинів постраждали 237 дітей, а також  3678 

жінок та 1657 пенсіонерів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756175-obse-zafiksuvala-na-doneccini-60-vibuhiv-na-lugansini-zodnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756175-obse-zafiksuvala-na-doneccini-60-vibuhiv-na-lugansini-zodnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2755650-8-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2755650-8-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2756171-v-obse-rozcarovani-risennam-sudu-v-spravi-s14-vs-gromadske.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2756171-v-obse-rozcarovani-risennam-sudu-v-spravi-s14-vs-gromadske.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2756173-na-doneccini-z-pocatku-roku-vid-zlociniv-poterpili-237-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2756173-na-doneccini-z-pocatku-roku-vid-zlociniv-poterpili-237-ditej.html


 

Поліцейських, підозрюваних у вбивстві 

Кирила Тлявова, залишили під вартою 

Суд продовжив на два місяці тримання під 
вартою колишнім поліцейським Івану 

Приходьку та Володимиру Петровцю, 

підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила 

Тлявова.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2756149-policejskih-pidozruvanih-u-vbivstvi-kirila-tlavova-zalisili-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2756149-policejskih-pidozruvanih-u-vbivstvi-kirila-tlavova-zalisili-pid-vartou.html

