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ТОП 

 

Радник Трампа прибув до Лондона - 

очікується розмова про Іран та Huawei 

Радник президента США з нацбезпеки Джон 

Болтон, який прибув до Лондона, як 

очікується, закличе Британію виступити із 
суворішою позицією щодо Ірану і китайської 

компанії Huawei. 

 

 

Кашмірське загострення: Індія просить 

перенести матч Кубка Девіса з Пакистану 

Індія просить Міжнародну федерацію тенісу 

перенести запланований на вересень матч 

Кубка Девіса з Пакистану в нейтральну країну 
через напружені відносини між двома 

державами. 
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КНДР виключила можливість діалогу з 

Південною Кореєю 

У Пхеньяні обурені спільними навчаннями 
Південної Кореї зі США та наголошують: 

переговори можливі тільки між КНДР і 

Сполученими Штатами.

 

СВІТ 

 

За два дні в Сирії загинули 23 військових 

армії Асада - міноборони РФ 

У боях із опозиційними режиму Асада силами 

за два дні загинули 23 військовослужбовці 

сирійської армії, ще сім отримали поранення.

 

 

Коаліція в Ємені розбомбила позиції 

хуситів, вісім загиблих - ЗМІ 

У результаті авіаудару сил коаліції на чолі з 

Саудівською Аравією на північному заході 

Ємену загинули вісім мирних жителів, 11 

дістали поранення.

 

Тегеран планує позбавитися нафтової 

залежності 

Офіційний Тегеран має намір повністю 

позбутися прямої залежності бюджету від 

нафтових надходжень. 
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У сутичках на Храмовій горі Єрусалима 

постраждали 65 осіб 

Унаслідок масових заворушень на Храмовій 
горі в Єрусалимі в неділю, 11 серпня, 

постраждали більше 60 осіб.

 

Прем'єр Пакистану звинуватив Індію в 

підготовці етнічних чисток у Кашмірі 

Теперішня політика Індії у Кашмірі має на меті 
змінити етнічний баланс у регіоні, 

переконаний премʼєр-міністр Пакистану Імран 

Хан.

 

 

Спалах жовтої гарячки в Нігерії: 16 жертв 

Шістнадцять осіб померли від жовтої гарячки 
на південному сході Нігерії. Більшість із них 

воліли лікуватися не в лікарнях, а у знахарів.

 

Столичний аеропорт Лівії призупинив 

роботу після ракетного обстрілу 

Міжнародний аеропорт "Мітіга", що 

обслуговує столицю Лівії Тріполі, призупинив 

роботу після ракетного удару з боку сил 

генерала Халіфи Хафтара.
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Після Brexit Британія застосує "акт 

Магнітського" - Рааб 

Рахунки порушників прав людини у банках 
Великої Британії будуть заморожені, а їм 

самим заборонять в'їзд до країни.

 

 

У Москві звільнили із СІЗО режисера, 

підозрюваного у "масових заворушеннях" 

Режисер Дмитро Васильєв, який страждає на 
діабет, звільнений з ізолятора тимчасового 

утримання, куди його запроторили за підозрою 

в причетності до масових заворушень у 

Москві.

 

Суд у Грузії обрав заставу для ексглави 

телеканалу, на якому обматюкали Путіна 

Тбіліський міський суд обрав заставу в розмірі 

40 тисяч ларі ($13,6 тис.) як запобіжний захід 
для колишнього гендиректора телекомпанії 

"Руставі-2" Ніки Гварамії.

 

 

У Німеччині планують заборонити 

пластикові пакети 

Міністр довкілля та ядерної безпеки 

Німеччини Свенья Шульце заявила, що її 

відомство працює над законодавчою базою для 

заборони використання пластикових пакетів.
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У ПАР на боротьбу зі змінами клімату 

вийшли школярі-“ековоїни”  

У рамках програми Організації Об’єднаних 
Націй південноафриканські школярі стають 

“ековоїнами”, які борються зі змінами клімату. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посольство України в Австрії запрошує на 

пікнік до Дня Незалежності 

Посольство України в Австрії організовує 23 

серпня вже традиційний святковий пікнік з 

нагоди 28-річниці незалежності України.

 

 

Популярний англомовний відеоблогер 

пояснив різницю між українською та 

російською мовами 

Попри розповсюджене уявлення іноземців, 

ніби українська та російська мови майже 
однакові, насправді вони різні та доволі далекі 

одна від одної в багатьох відношеннях. 

 

На відпочинок до Австрії прибула нова 

група українських дітей 

До австрійського Тіролю на реабілітаційні 

канікули прибула група українських дітей із 

сімей воїнів, які загинули або були поранені на 

Донбасі.
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УКРАЇНА 

 

В Одесі на підтримку Клиха пікетували 

російське консульство  

Акція на підтримку українських громадян, які 

незаконно утримуються російською владою, 

яка пройшла у неділю під стінами 

генконсульства РФ в Одесі.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти вісім разів порушили "тишу" на 

Донбасі, один військовий поранений 

11 серпня збройні формування РФ та її 

найманці вісім разів порушили режим 

припинення вогню. 

 

У річці Кальміус у Донецьку масово гине 

риба 

У місцевому водосховищі зафіксовано 

забруднення щодо цілої низки хімічних і 
біологічних показників, причини поки що 

невідомі.

 

 

У Львові нагородили собак, які служили 

разом із господарями на Донбасі 

12 собак, які разом зі своїми хазяями були на 

фронті, отримали нагороди на Львівському 

кінологічному фестивалі.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

12 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Івана-воїна; повертаємо награбоване, 

сіємо-віємо, набуваємо сили і про зорі не 

забуваємо

 

У Більському городищі на Полтавщині 

відкрили локації для туристів  

На окремих ділянках археологічних розкопок 

на території древнього Більського городища у 
Котелевському районі на Полтавщині відкрили 

пізнавально-історичні локації для туристів.
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