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ТОП 

 

Британія звинуватила Асада і Росію у зриві 

перемир'я в Сирії 

Міністр закордонних справ Великобританії 

Домінік Рааб заявив про відповідальність 

президента Сирії Башара Асада та Росії, що 
підтримує його, у відновленні військових дій в 

Ідлібі. 

 

Трамп закликав світових лідерів не 

втручатися у відносини США та Ірану 

Президент США Дональд Трамп закликав інші 

країни, особливо Францію, не втручатися у 

відносини США та Ірану.
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Держдеп: Росія знову пересуває кордон 

окупованої території у Південній Осетії 

У річницю збройної агресії Росії проти Грузії, 
Державний департамент США розповів про 

нову побудову кордону окупаційною владою у 

Південній Осетії, яка грубо порушує 

суверенітет Грузії та загрожує миру та 

стабільності.

 

Американець стверджує, що найняв лобістів 

у США для Зеленського "з власної волі" 

Загадковий американський адвокат Маркус 
Коен, який найняв лобістів з Signal Group 

Consulting LLC за 70 тисяч доларів для 

підвищення іміджу Володимира Зеленського у 

США, заявив, що зробив це з власної доброї 

волі та за власні гроші.

 

СВІТ 

 

В ООН вважають нові санкції США проти 

Венесуели надмірними 

Нові санкції США проти Венесуели можуть 

завдати шкоди населенню країни і призвести 

до подальших порушень базових прав людини. 

 

Американський есмінець увійшов у Чорне 

море 

Есмінець Військово-морських сил США USS 

Porter пройшов у Чорне море через Босфорську 

протоку. 
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Банки передали Конгресу документи про 

росіян, які могли вести справи із Трампом 

Великі американські банки передали комітетам 
Конгресу США тисячі сторінок документів, що 

стосуються росіян, які могли вести справи із 

45-м президентом США Дональдом Трампом, 

його родиною або компаніями.

 

Держдеп прокоментував розширення 

нормандського формату  

Заступник помічника державного секретаря 
США Джордж Кент заявив, що для 

розширення нормандського формату необхідна 

згода всіх учасників переговорів.

 

Пакистан призупинив рух потягів з Індією 

Пакистан вирішив тимчасово призупинити рух 

потягів Samjhauta Express з Індією через 

ситуацію в Кашмірі. 

 

Сотні киргизьких міліціонерів, які 

затримували Атамбаєва, вирушили до 

Бішкека пішки 

 Міліцонери, які брали участь у затриманні 
експрезидента Киргизстану в селі Кой-Таш, 

повертаються до Бішкека пішки. 
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У Канаді набирає сили лісова пожежа 

На півдні тихоокеанської канадської провінції 

Британська Колумбія швидко набирає сили 

лісова пожежа.

 

У школах поблизу Нотр-Дама розпочали 

дезактивацію через високий рівень свинцю 

 Влада Парижа розпочала процес дезактивації в 
будівлях шкіл, розміщених неподалік Нотр-

Дама, де після пожежі в соборі зафіксовано 

небезпечний для здоров’я рівень свинцю.

 

Фінське місто атакували хакери 

Хакери здійснили атаку на освітню мережу 

фінського міста Порі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Президент розповів, про що спілкувався із 

Варфоломієм 

 На зустрічі президента України Володимира 

Зеленського з Вселенським патріархом 

Варфоломієм обговорювалася ситуація на 
Донбасі, питання повернення Криму, а також 

низка інших актуальних тем. 
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В Україні відкриють Офіс підрозділу 

протидії наркозлочинності США 

В Україні у 2020 році планується відкриття 
офісу підрозділу протидії наркозлочинності 

США

 

В ОБСЄ шкодують, що екстрене засідання в 

рамках ТКГ не відбулося 

Спеціальний представник голови ОБСЄ в 
Україні та у Тристоронній контактної групи 

Мартін Сайдік висловив жаль, що робоча група 

ТКГ з безпеки 7 серпня не змогла провести 

позачергове засідання у формі 
відеоконференції, як це запропонувала 

українська сторона.

 

УКРАЇНА  

 

У Харкові суд виправдав керівницю 

сепаратистського жіночого руху 

Ленінський райсуд Харкова виправдав 
керівницю сепаратистського руху "Жіночий 

рух Харкова" Ізабеллу (Аллу) Сіренко, 

обвинувачену в зберіганні вибухівки та 

боєприпасів.

 

ВККСУ рекомендувала майже 470 

кандидатів на посади суддів у місцеві 

загальні суди 

За результатами конкурсу, оголошеного 2 

липня 2019 року, Вища кваліфікаційна комісія 

суддів надала рекомендації 467 кандидатам для 
призначення на посади суддів місцевих 

загальних судів.
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Обвинувача у справі Бекірова підозрюють у 

держзраді - прокуратура АРК 

Діляру Ахметову, яка виступала 
представником обвинувачення на суді проти 

політв'язня Едема Беккірова, якому сьогодні 

продовжили тримання під вартою, прокуратура 

АР Крим підозрює у державній зраді. 

 

Супрун висловилася проти поновлення 

системи СЕС 

 В.о.міністра МОЗ Уляна Супрун вважає, що в 
Україні немає потреби створювати нову 

організацію, що виконуватиме функції 

епідеміологічного нагляду, подібно до Центрів 

з контролю та профілактики захворювань у 

США.

 

Ексголова НКРЕКП відреагував на підозру 

у справі "Роттердам+" 

Колишній голова Національної комісії з 

державного регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, відреагував на 

повідомлення про підозру від детективів 

Національного антикорупційного бюро у так 

званій справі "Роттердам+".

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 9 разів за добу порушили "режим 

тиші" на Донбасі 

За добу 8 серпня бойовики 9 разів порушили 

режим припинення вогню в зоні бойових дій на 

Донбасі.  
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Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на 

окупованій Луганщині 

Бойовики російських окупаційних військ 
відкрили 7 серпня вогонь зі стрілецької зброї в 

напрямку безпілотного літального апарата 

СММ ОБСЄ малого радіуса дії біля 

Новоселівки.

 

ОБСЄ у середу нарахувала 70 вибухів на 

Донеччині та 26 – на Луганщині 

СММ ОБСЄ зафіксувала у середу близько 70 
вибухів у Донецькій області (усі відбулися в 

рамках навчань з бойовою зброєю біля 

Авдіївки) та 26 вибухів на Луганщині. 

 

На Луганщині до п’яти років ув’язнення 

засуджено інформаторку терористів 

На Луганщині за матеріалами Служби безпеки 

України засуджено інформаторку 

терористичної організації “ЛНР”.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

9 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Пантелеймона цілителя; збираємо 
коноплю, не перегинаємо палицю та не рвемо 

жили на роботі

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756968-bojoviki-obstrilali-bezpilotnik-obse-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756968-bojoviki-obstrilali-bezpilotnik-obse-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756968-bojoviki-obstrilali-bezpilotnik-obse-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756968-bojoviki-obstrilali-bezpilotnik-obse-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756968-bojoviki-obstrilali-bezpilotnik-obse-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756968-bojoviki-obstrilali-bezpilotnik-obse-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756909-obse-u-seredu-narahuvala-70-vibuhiv-na-doneccini-ta-26-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756909-obse-u-seredu-narahuvala-70-vibuhiv-na-doneccini-ta-26-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756909-obse-u-seredu-narahuvala-70-vibuhiv-na-doneccini-ta-26-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756909-obse-u-seredu-narahuvala-70-vibuhiv-na-doneccini-ta-26-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756909-obse-u-seredu-narahuvala-70-vibuhiv-na-doneccini-ta-26-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2756909-obse-u-seredu-narahuvala-70-vibuhiv-na-doneccini-ta-26-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2756972-na-lugansini-do-pati-rokiv-uvaznenna-zasudzeno-informatorku-teroristiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2756972-na-lugansini-do-pati-rokiv-uvaznenna-zasudzeno-informatorku-teroristiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2756972-na-lugansini-do-pati-rokiv-uvaznenna-zasudzeno-informatorku-teroristiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2756972-na-lugansini-do-pati-rokiv-uvaznenna-zasudzeno-informatorku-teroristiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2756972-na-lugansini-do-pati-rokiv-uvaznenna-zasudzeno-informatorku-teroristiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2756972-na-lugansini-do-pati-rokiv-uvaznenna-zasudzeno-informatorku-teroristiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2756449-9-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2756449-9-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2756449-9-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2756449-9-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2756449-9-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2756449-9-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Російський літак пролетів над Україною 

Літак Boeing-738 російської авіакомпанії 

"Глобус" 7 серпня отримав від Украероцентру 
дозвіл на використання повітряного простору 

України у зоні відповідальності Львівського 

районного диспетчерського центру.

 

Український фільм “Сторонній” покажуть 

на кінофестивалі у Сеулі 

 Український фільм “Сторонній” режисера 
Дмитра Томашпольського увійшов до основної 

конкурсної програми Міжнародного 

кінофестивалю в Сеулі (Південна Корея), що 

проходитиме 20 - 26 вересня.
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