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ТОП 

 

КНДР провела запуск двох ракет 

 У п'ятницю, 16 серпня, КНДР здійснила 
запуск двох невпізнаних снарядів зі східного 

узбережжя країни.

 

Командир українського «Айленду» 

висловив підтримку полоненим побратимам 

Командир українського патрульного катеру 

типу Island Р-190 «Слов’янськ», старший 

лейтенант Дамір Аулін висловив підтримку 
полоненим українським морякам та пообіцяв 

робити все від нього залежне, аби 24-х 

побратимів якнайшвидше звільнили з 

російського полону. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761140-kndr-provela-zapusk-dvoh-raket.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761140-kndr-provela-zapusk-dvoh-raket.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761159-komandir-ukrainskogo-ajlendu-visloviv-pidtrimku-polonenim-pobratimam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761159-komandir-ukrainskogo-ajlendu-visloviv-pidtrimku-polonenim-pobratimam.html


 

Путін не передасть радіочастоти військових 

операторам стільникових мереж 5G 

Президент Росії Володимир Путін погодився з 
позицією Ради безпеки РФ, яка відмовилася 

підтримати виділення діапазону радіочастот, 

що використовуються військовими, для 

розвитку мереж зв'язку п'ятого покоління (5G).

 

СВІТ 

 

Членам Конгресу США заборонили в'їзд до 

Ізраїлю через твіт Трампа 

Влада Ізраїлю заборонила в'їзд в країну членам 

Конгресу США Рашиді Тлаїб і Ільхан Омар. 

 

Британія заборонила постачати підводні 

апарати до Росії 

Велика Британія ввела заборону на постачання 

в Російську Федерацію підводних апаратів та 

супутнього обладнання. 

 

Гібралтарська влада відпускає затриманий 

минулого місяця іранський танкер 

Влада британського Гібралтару вирішила 

відпустити іранський нафтовий супертанкер, 

який був затриманий 4 липня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761125-putin-ne-peredast-radiocastoti-vijskovih-operatoram-stilnikovih-merez-5g.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761125-putin-ne-peredast-radiocastoti-vijskovih-operatoram-stilnikovih-merez-5g.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761091-clenam-kongresu-ssa-zaboronili-vizd-do-izrailu-cerez-tvit-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761091-clenam-kongresu-ssa-zaboronili-vizd-do-izrailu-cerez-tvit-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761115-britania-zaboronila-postacati-pidvodni-aparati-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761115-britania-zaboronila-postacati-pidvodni-aparati-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761154-gibraltarska-vlada-vidpuskae-zatrimanij-minulogo-misaca-iranskij-tanker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761154-gibraltarska-vlada-vidpuskae-zatrimanij-minulogo-misaca-iranskij-tanker.html


 

Трамп хотів би прикупити Гренландію — 

ЗМІ 

Президент США Дональд Трамп цікавився, що 
треба для того, щоб купити Гренландію, яка є 

частиною Данії.

 

Туреччина та США ведуть перемовини 

щодо створення зоні безпеки в Сирії 

Замкомандувача сил США в Європі генерал 
Стівен Твітті веде в Туреччині перемовини 

щодо створення зони безпеки на півночі Сирії.

 

Туреччина розкритикувала Ізраїль щодо 

зміни статусу-кво на Храмовій горі в 

Єрусалимі 

МЗС Туреччини розкритикував заяву міністра 
громадської безпеки Ізраїлю Гілада Ердана 

щодо доцільності змінити статус-кво на 

Храмовій горі в Єрусалимі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

На перше засідання нової Ради запросять 

делегацію ПАРЄ 

Депутатська група з підготовки першого 

засідання парламенту IX скликання вирішила 

запросити на засідання делегацію 

Парламентської асамблеї Ради Європи.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761157-tramp-hotiv-bi-prikupiti-grenlandiu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761157-tramp-hotiv-bi-prikupiti-grenlandiu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761157-tramp-hotiv-bi-prikupiti-grenlandiu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761162-tureccina-ta-ssa-vedut-peremovini-sodo-stvorenna-zoni-bezpeki-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761162-tureccina-ta-ssa-vedut-peremovini-sodo-stvorenna-zoni-bezpeki-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761099-tureccina-rozkritikuvala-izrail-sodo-zmini-statusukvo-na-hramovij-gori-v-erusalimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761099-tureccina-rozkritikuvala-izrail-sodo-zmini-statusukvo-na-hramovij-gori-v-erusalimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761099-tureccina-rozkritikuvala-izrail-sodo-zmini-statusukvo-na-hramovij-gori-v-erusalimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761099-tureccina-rozkritikuvala-izrail-sodo-zmini-statusukvo-na-hramovij-gori-v-erusalimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2761094-na-perse-zasidanna-novoi-radi-zaprosat-delegaciu-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2761094-na-perse-zasidanna-novoi-radi-zaprosat-delegaciu-pare.html


УКРАЇНА 

 

У партії "Слуга народу" пообіцяли зберегти 

Мінветеранів — Геращенко 

На зустрічі ветеранських організацій і 

депутатських груп представники партії “Слуга 

народу” дали чітку обіцянку, що міністерство з 

питань ветеранів буде збережене.

 

 

НКРЕКП зобов'язала "Укренерго" вдвічі 

знизити тариф на свої послуги 

Держкомпанія "Укренерго" зобов'язана 
знизити тариф на послуги з передачі 

електроенергії у два рази. 

 

Зінкевич назвала ліквідацію профільного 

комітету Ради неповагою до ветеранів  

Ліквідація профільного комітету ВР у справах 
ветеранів є неприпустимою і демонструє 

неповагу до 370 тисяч ветеранів. 

 

Гримчаку оголосили підозру у шахрайстві - 

ЗМІ 

Генеральна прокуратура України оголосила 
підозру заступнику міністра з питань 

тимчасово окупованих територій Юрію 

Гримчаку та Ігору Овдієнку, якого називали 
“помічником” Гримчака. Фігурантів 

підозрюють у шахрайстві. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761119-u-partii-sluga-narodu-poobicali-zberegti-minveteraniv-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761119-u-partii-sluga-narodu-poobicali-zberegti-minveteraniv-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2761111-nkrekp-zobovazala-ukrenergo-vdvici-zniziti-tarif-na-svoi-poslugi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2761111-nkrekp-zobovazala-ukrenergo-vdvici-zniziti-tarif-na-svoi-poslugi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2761085-zinkevic-nazvala-likvidaciu-profilnogo-komitetu-radi-nepovagou-do-veteraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2761085-zinkevic-nazvala-likvidaciu-profilnogo-komitetu-radi-nepovagou-do-veteraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761083-grimcaku-ogolosili-pidozru-u-sahrajstvi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761083-grimcaku-ogolosili-pidozru-u-sahrajstvi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761083-grimcaku-ogolosili-pidozru-u-sahrajstvi-zmi.html


 

ГО Маріуполя готують звернення до 

Президента з проханням скасувати «закон 

Савченко» 

Патріотичні громадські організації Маріуполя 

готують звернення до Президента України 

Володимира Зеленського з проханням 

скасувати так званий «закон Савченко».

 

У Маріуполі облили зеленкою 

коригувальника обстрілу, якого випустили 

з СІЗО 

У Маріуполі обурені жителі облили зеленкою і 

томатним соком засудженого на дев'ять років 

коригувальника вогню Валерія Кірсанова, який 

сьогодні вийшов на свободу за «законом 

Савченко».

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти 12 разів обстріляли із 

гранатометів і кулеметів позиції ЗСУ 

 15 серпня збройні формування РФ та її 

найманці дванадцять разів порушили режим 

припинення вогню. 

 

ОБСЄ знову виявила "Гради" на 

окупованому Донбасі 

СММ ОБСЄ зафіксувала 14 серпня 4 реактивні 

системи залпового вогню "Град" біля н. п. 

Новоамвросіївське на окупованій Донеччині, 
які були розміщені в порушення Мінських 

домовленостей. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2761131-go-mariupola-gotuut-zvernenna-do-prezidenta-z-prohannam-skasuvati-zakon-savcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2761131-go-mariupola-gotuut-zvernenna-do-prezidenta-z-prohannam-skasuvati-zakon-savcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2761131-go-mariupola-gotuut-zvernenna-do-prezidenta-z-prohannam-skasuvati-zakon-savcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2761131-go-mariupola-gotuut-zvernenna-do-prezidenta-z-prohannam-skasuvati-zakon-savcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2761131-go-mariupola-gotuut-zvernenna-do-prezidenta-z-prohannam-skasuvati-zakon-savcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2761076-u-mariupoli-oblili-zelenkou-koriguvalnika-obstrilu-akogo-vipustili-z-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2761076-u-mariupoli-oblili-zelenkou-koriguvalnika-obstrilu-akogo-vipustili-z-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2761076-u-mariupoli-oblili-zelenkou-koriguvalnika-obstrilu-akogo-vipustili-z-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2761076-u-mariupoli-oblili-zelenkou-koriguvalnika-obstrilu-akogo-vipustili-z-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2761164-na-donbasi-okupanti-12-raziv-obstrilali-iz-granatometiv-i-kulemetiv-pozicii-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2761164-na-donbasi-okupanti-12-raziv-obstrilali-iz-granatometiv-i-kulemetiv-pozicii-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2761133-obse-znovu-viavila-gradi-na-okupovanomu-donbasi-teper-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2761133-obse-znovu-viavila-gradi-na-okupovanomu-donbasi-teper-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2761133-obse-znovu-viavila-gradi-na-okupovanomu-donbasi-teper-na-doneccini.html


 

ОБСЄ зафіксувала у середу менше 

порушень припинення вогню на Донбасі 

СММ ОБСЄ зафіксувала у середу зменшення 
кількості порушень режиму припинення вогню 

як на Донеччині, так і на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

16 серпня: народний календар і астровісник 

Куди дивиться Антін, не сумуємо, не думаємо 

про жовтень і знаходимо втіху в праці.

 

Цьогорічний липень став найспекотнішим 

місяцем в історії метеоспостережень 

У липні 2019 року температура повітря була 

найвищою за всю 140-річну історію 

метеоспостережень.

 

Третина учасників ЗНО з географії 

“перенесла” Антарктиду у Північну 

півкулю 

Майже 32% учасників ЗНО з географії 

вважають, що Антарктида знаходиться у 

Північній півкулі.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2761129-obse-zafiksuvala-u-seredu-mense-porusen-pripinenna-vognu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2761129-obse-zafiksuvala-u-seredu-mense-porusen-pripinenna-vognu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2761129-obse-zafiksuvala-u-seredu-mense-porusen-pripinenna-vognu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2760617-16-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2760617-16-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761137-cogoricnij-lipen-stav-najspekotnisim-misacem-v-istorii-meteosposterezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2761137-cogoricnij-lipen-stav-najspekotnisim-misacem-v-istorii-meteosposterezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761135-tretina-ucasnikiv-zno-z-geografii-perenesla-antarktidu-u-pivnicnu-pivkulu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761135-tretina-ucasnikiv-zno-z-geografii-perenesla-antarktidu-u-pivnicnu-pivkulu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761135-tretina-ucasnikiv-zno-z-geografii-perenesla-antarktidu-u-pivnicnu-pivkulu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761135-tretina-ucasnikiv-zno-z-geografii-perenesla-antarktidu-u-pivnicnu-pivkulu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761135-tretina-ucasnikiv-zno-z-geografii-perenesla-antarktidu-u-pivnicnu-pivkulu.html
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