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СВІТ 

 

Трамп закликав Китай проявити 

гуманність до Гонконгу 

Президент США Дональд Трамп заявив, що до 

досягнення домовленостей зі США з торгівлі 

Китай повинен проявити гуманність до 

Гонконгу. 

 

 

Супротивники Brexit "співпрацюють" з ЄС 

- Джонсон 

Глава уряду Британії Борис Джонсон 

звинуватив опозиціонерів у парламенті у 

співпраці з ЄС проти Британії. 
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МЗС Німеччини: Міжнародна політика 

стала грубшою 

Гравці на міжнародній арені нерідко діють не 
за правилами, переслідуючи виключно власні 

інтереси, що шкодить усім. 

 

Польща хоче брати плату за транзит 

російського газу 

Польща хоче домовитися про нові тарифи 

транзиту російського газу в Німеччині.

 

 

Росія перекинула до кордону США 

бомбардувальники Ту-160 

Два російських надзвукових 

бомбардувальника-ракетоносця Ту-160, 
здатних нести ядерну зброю, здійснили переліт 

на аеродром Анадир в Чукотському 

автономному окрузі.

 

У Сирії збили літак сил Асада 

На північному заході Сирії, неподалік від міста 

Хан-Шейхун на півдні провінції Ідліб, 

сирійські повстанці збили літак сил режиму 

Башара Асада.
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Туреччина почала використовувати 

безпілотники на півночі Сирії 

Турецькі безпілотники почали виконання 
завдань на півночі Сирії, де представники 

Збройних сил Туреччини та США працюють 

над створенням зони безпеки.

 

 

Аналітичний центр European Values став 

мішенню російських хакерів 

Аналітичний центр European Values нещодавно 

став ціллю російських хакерів. 

 

Microsoft зізналася у прослуховуванні 

користувачів 

Стало відомо, що співробітники або 

підрядники корпорації Microsoft могли 
негласно прослуховувати аудіозаписи, у тому 

числі особистого характеру, зроблені через 

сервіси Cortana і Skype Translator.

 

Щонайменше четверо поліцейських стали 

жертвами стрілянини у Філадельфії 

У середу, 14 серпня, у місті Філадельфія (штат 

Пенсильванія, США) озброєний чоловік 
вступив у перестрілку з поліцією, яка приїхала 

на виклик, підстреливши щонайменше шістьох 

офіцерів.
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Мер Амстердама обурилася підвищеною 

увагою ЗМІ до інциденту за участі її сина 

Мер Амстердама Фемке Галсема обурилася 
підвищеною увагою ЗМІ до арешту її 

неповнолітнього сина за участь у крадіжці.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Новопризначений посол Франції в Україні 

скоро прибуде до Києва 

Новопризначений надзвичайний і 

повноважний посол Франції в Україні Етьєн де 
Понсен заявляє, що щасливий і гордий своєю 

новою діяльністю та невдовзі збирається 

прибути до Києва.

 

УКРАЇНА 

 

Кабмін ухвалив постанову, що дозволить 

посилити соцзахист переселенців 

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, 

реалізація якої дасть можливість посилити 

соціальний захист внутрішньо переміщених 

осіб та забезпечити адресність надання 

грошової допомоги. 

 

Кабмін виділить 250 мільйонів для 

погашення заборгованості по зарплаті 

шахтарям 

Кабінет міністрів України прийняв рішення 

про виділення 250 млн. грн для часткового 

погашення заборгованості по заробітній платі 

шахтарям. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2760420-mer-amsterdama-oburilasa-pidvisenou-uvagou-zmi-do-incidentu-za-ucasti-ii-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2760420-mer-amsterdama-oburilasa-pidvisenou-uvagou-zmi-do-incidentu-za-ucasti-ii-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2760420-mer-amsterdama-oburilasa-pidvisenou-uvagou-zmi-do-incidentu-za-ucasti-ii-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2760420-mer-amsterdama-oburilasa-pidvisenou-uvagou-zmi-do-incidentu-za-ucasti-ii-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2760420-mer-amsterdama-oburilasa-pidvisenou-uvagou-zmi-do-incidentu-za-ucasti-ii-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2760420-mer-amsterdama-oburilasa-pidvisenou-uvagou-zmi-do-incidentu-za-ucasti-ii-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2760379-novopriznacenij-posol-francii-v-ukraini-skoro-pribude-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2760379-novopriznacenij-posol-francii-v-ukraini-skoro-pribude-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2760379-novopriznacenij-posol-francii-v-ukraini-skoro-pribude-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2760379-novopriznacenij-posol-francii-v-ukraini-skoro-pribude-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2760379-novopriznacenij-posol-francii-v-ukraini-skoro-pribude-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2760379-novopriznacenij-posol-francii-v-ukraini-skoro-pribude-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760435-kabmin-uhvaliv-postanovu-so-dozvolit-posiliti-soczahist-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760435-kabmin-uhvaliv-postanovu-so-dozvolit-posiliti-soczahist-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760435-kabmin-uhvaliv-postanovu-so-dozvolit-posiliti-soczahist-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760435-kabmin-uhvaliv-postanovu-so-dozvolit-posiliti-soczahist-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760435-kabmin-uhvaliv-postanovu-so-dozvolit-posiliti-soczahist-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760435-kabmin-uhvaliv-postanovu-so-dozvolit-posiliti-soczahist-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760372-kabmin-vidilit-250-miljoniv-dla-pogasenna-zaborgovanosti-po-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760372-kabmin-vidilit-250-miljoniv-dla-pogasenna-zaborgovanosti-po-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760372-kabmin-vidilit-250-miljoniv-dla-pogasenna-zaborgovanosti-po-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760372-kabmin-vidilit-250-miljoniv-dla-pogasenna-zaborgovanosti-po-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760372-kabmin-vidilit-250-miljoniv-dla-pogasenna-zaborgovanosti-po-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760372-kabmin-vidilit-250-miljoniv-dla-pogasenna-zaborgovanosti-po-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760372-kabmin-vidilit-250-miljoniv-dla-pogasenna-zaborgovanosti-po-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760372-kabmin-vidilit-250-miljoniv-dla-pogasenna-zaborgovanosti-po-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760372-kabmin-vidilit-250-miljoniv-dla-pogasenna-zaborgovanosti-po-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760372-kabmin-vidilit-250-miljoniv-dla-pogasenna-zaborgovanosti-po-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760372-kabmin-vidilit-250-miljoniv-dla-pogasenna-zaborgovanosti-po-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760372-kabmin-vidilit-250-miljoniv-dla-pogasenna-zaborgovanosti-po-zarplati-sahtaram.html


 

Тука каже, що затримання Гримчака не 

пов'язане з МінТОТ 

 Заступник міністра з питань тимчасово 
окупованих територій Георгій Тука заявив, що 

у його затриманого колеги Юрія 

Гримчака немає помічників і той був 

затриманий не за свою роботу в міністерстві. 

 

Луценко розповів деталі справи Гримчака 

Заступник міністра з питань тимчасово 

окупованих територій Юрій Гримчак та його 
помічники вимагали хабар за вплив на рішення 

судів та чиновників Міністерства культури. 

 

В Мінрегіоні розповіли, як 

реконструюватимуть "хрущовки" 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України пропонує 
реконструювати «хрущовки» за згоди 

щонайменше 75% власників квартир та іншого 

нерухомого майна в межах кварталу або 

мікрорайону.

 

«ЄС» запропонувала кандидатури 

керівників чотирьох комітетів ВР 

Партія «Європейська Солідарність» 

наголошує, що партія більшості «Слуга 
народу» має неухильно дотримуватись вимоги 

Закону «Про Регламент Верховної Ради 

України» та гарантувати пропорційний 
розподіл квот керівних посад у комітетах 

парламенту.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760424-tuka-kaze-so-zatrimanna-grimcaka-ne-povazane-z-mintot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760424-tuka-kaze-so-zatrimanna-grimcaka-ne-povazane-z-mintot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760424-tuka-kaze-so-zatrimanna-grimcaka-ne-povazane-z-mintot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760424-tuka-kaze-so-zatrimanna-grimcaka-ne-povazane-z-mintot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760424-tuka-kaze-so-zatrimanna-grimcaka-ne-povazane-z-mintot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760424-tuka-kaze-so-zatrimanna-grimcaka-ne-povazane-z-mintot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2760412-u-kievi-vidbudetsa-zabig-u-pamat-zagiblih-voiniv-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2760412-u-kievi-vidbudetsa-zabig-u-pamat-zagiblih-voiniv-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2760412-u-kievi-vidbudetsa-zabig-u-pamat-zagiblih-voiniv-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2760412-u-kievi-vidbudetsa-zabig-u-pamat-zagiblih-voiniv-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2760412-u-kievi-vidbudetsa-zabig-u-pamat-zagiblih-voiniv-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2760412-u-kievi-vidbudetsa-zabig-u-pamat-zagiblih-voiniv-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760410-v-minregioni-rozpovili-ak-rekonstruuvatimut-hrusovki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760410-v-minregioni-rozpovili-ak-rekonstruuvatimut-hrusovki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760410-v-minregioni-rozpovili-ak-rekonstruuvatimut-hrusovki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760410-v-minregioni-rozpovili-ak-rekonstruuvatimut-hrusovki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760410-v-minregioni-rozpovili-ak-rekonstruuvatimut-hrusovki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2760410-v-minregioni-rozpovili-ak-rekonstruuvatimut-hrusovki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2760377-es-zaproponuvala-kandidaturi-kerivnikiv-cotiroh-komitetiv-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2760377-es-zaproponuvala-kandidaturi-kerivnikiv-cotiroh-komitetiv-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2760377-es-zaproponuvala-kandidaturi-kerivnikiv-cotiroh-komitetiv-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2760377-es-zaproponuvala-kandidaturi-kerivnikiv-cotiroh-komitetiv-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2760377-es-zaproponuvala-kandidaturi-kerivnikiv-cotiroh-komitetiv-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2760377-es-zaproponuvala-kandidaturi-kerivnikiv-cotiroh-komitetiv-vr.html


 

На Закарпатті СБУ викрила схему 

контрабандного вивезення лісопродукції за 

кордон 

Співробітники Служби безпеки України у 

межах боротьби з контрабандою викрили у 

Закарпатській області схему незаконного 

переправлення лісоматеріалів за кордон.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

загинув боєць 

Збройні формування Російської Федерації та її 

найманці за минулу добу тринадцять разів 

порушили режим припинення вогню, з них 
двічі – із забороненої Мінськими угодами 

зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм. 

 

ОБСЄ зафіксувала у вівторок 87 вибухів на 

Донеччині 

СММ ОБСЄ зафіксувала у вівторок 87 вибухів 

у Донецькій області та два вибухи у 

Луганській області. 

 

ОБСЄ: Бойовики мінометним вогнем 

пошкодили будинки у 

Верхньошироківському 

В окупованому Верхньошироківському під 

Маріуполем 12 серпня СММ ОБСЄ 
зафіксувала пошкодження в результаті 

мінометного вогню п'яти житлових будинків, 

біля яких були обладнані мінометні позиції 

незаконних збройних формувань. 
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ОБСЄ знову зафіксувала "Гради" і танки на 

окупованому Донбасі 

СММ ОБСЄ 12 серпня знову зафіксувала 8 
реактивних систем залпового вогню "Град" 

біля н. п. Садовий на окупованій Луганщині. 

 

Бойовики у вівторок двічі не пропустили 

спостерігачів ОБСЄ 

Бойовики російських окупаційних військ у 
вівторок двічі заборони у проїзді патрулям 

СММ ОБСЄ через блокпости.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 серпня: народний календар і астровісник 

Нині святого Стефана; що й кому прибавить 

отава, передбачаємо погоду на вересень і про 

повню

 

За два роки на кір захворіли близько 115 

тисяч українців — Супрун 

З 2017 року на кір в Україні захворіли близько 

115 тисяч людей, з них 39 хворих померли 
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У Києві відбудеться забіг у пам'ять загиблих 

воїнів АТО 

У Києві на Трухановому острові відбудеться 
забіг у пам'ять загиблих військовослужбовців - 

«Шаную воїнів, біжу за героїв України – 

2019».
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