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ТОП 

 

Іранський танкер, який не змогли 

арештувати США, залишив Гібралтар 

Іранський танкер Grace 1, затриманий на 

початку липня за підозрою в постачанні нафти 

до Сирії, вийшов з Гібралтара в Середземне 

море. 

 

Судно з біженцями Open Arms відмовилося 

йти в Іспанію 

Екіпаж рятувального судна Open Arms 

відкинув пропозицію Мадрида висадити 

біженців в Іспанії через віддаленість порту.
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ООН ушанувала памʼять Кофі Аннана в 

річницю його смерті 

У неділю, 18 серпня, ООН нагадала про перші 
роковини від дня смерті колишнього 

генерального секретаря організації Кофі 

Аннана, назвавши його "провідником добра" у 

світі. 

 

СВІТ 

 

Світові лідери повинні забезпечити захист 

гуманітарних працівників - Гутерреш 

Гуманітарні працівники мають бути захищені 

згідно з міжнародним правом, адже вони 
ризикують щодня власними життями, аби 

рятувати та поліпшувати життя інших.  

 

В уряді Британії прокоментували 

“Операцію "Вівсянка”: все не так жахливо 

Міністр кабінету міністрів Великої Британії 

Майк Гоув назвав оприлюднений у ЗМІ 

документ про можливі наслідки “жорсткого” 
Brexit лише спробою змоделювати найгірший 

варіант розвитку подій. 

 

Меркель запевнила, що Німеччина 

підготувалася до ймовірного "жорсткого 

Brexit" 

Уряд Німеччини підготувався до можливого 

виходу Великої Британії з Європейського 
Союзу (так званого Brexit) без відповідної 

угоди. 
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У бою між проурядовими групами в Ємені 

загинули 30 осіб 

На південному заході Ємену сталися сутички 
між двома проурядовими угрупованнями, в 

результаті вбито не менше 30 осіб. 

 

Вибух бензовоза в Танзанії: жертв уже 

майже сотня  

Кількість загиблих від вибуху бензовоза в 
Танзанії, який стався 10 серпня, зросла до 95 

осіб. 

 

У Молдові застрелився бізнесмен з оточення 

олігарха Плахотнюка 

Бізнесмен Юрій Лункашу, який належав до 

оточення колишнього лідера Демократичної 
партії Молдови олігарха Влада Плахотнюка, 

наклав на себе руки. 

 

Залізниця ФРН запроваджує безкоштовний 

проїзд для солдатів 

Німецькі військовослужбовці рядового складу 

матимуть право безплатно подорожувати 

залізничним транспортом.
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На Канарах більше 2 тисяч осіб евакуювали 

через лісові пожежі 

На курортному острові Гран-Канарія 
Канарського архіпелагу в Іспанії понад 2 

тисячі людей евакуювали через лісові пожежі. 

 

Депутати Європарламенту вимагають 

заборонити трофейне полювання  

На конференції в Женеві десятки депутатів 
Європарламенту та представники екологічних 

організацій закликали заборонити трофейне 

полювання. 

 

МАГАТЕ показала, як "пульсує" ядерний 

реактор 

Міжнародна агенція з атомної енергії 

(МАГАТЕ) поширила відео, на якому 
зафіксовано "пульсацію" дослідницького 

ядерного реактора. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Сьогодні Зеленський проведе переговори з 

Нетаньягу 

Президент України Володимир Зеленський 

проведе переговори з прем’єр-міністром 

Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в рамках його 

візиту в Україну 19 серпня.
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УКРАЇНА 

 

Команда президента відкрила конкурс на 

посади голів РДА у шести областях 

В онлайн-проекті команди Президента України 

Володимира Зеленського LIFT відкрили 

конкурс на посади голів районних державних 

адміністрацій (РДА) у Львівській, Луганській, 
Закарпатській, Івано-Франківській, 

Житомирській та Донецькій областях.

 

Стало відомо, як "інтернет-наркокороль" 

утік від СБУ 

В інтернеті оприлюднили відео втечі 
засновника віртуальної мережі збуту 

наркотиків Telegrass Амоса Дов Сільвера від 

працівників СБУ в аеропорту "Бориспіль".

 

Версія вбивства при пожежі в "Токіо Стар" 

не підтверджується - ЗМІ 

Результати розтину тіл показали, що всі 
дев'ятеро загиблих в одеському готелі "Токіо 

Стар" померли внаслідок пожежі.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Минулої доби на Донбасі загинув один воїн, 

троє поранені 

У неділю, 18 серпня, в районі проведення 

операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів 
Нацгвардії загинув військовий, троє отримали 

поранення.
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Окупанти 15 разів обстріляли позиції 

українських військових 

У неділю, 18 серпня, збройні формування 
Російської Федерації та її найманці 13 разів 

порушили режим припинення вогню. Від 

початку нинішньої доби зафіксовані два 

обстріли.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Великий Спас; тішимось святу і 

яблукам, виринаємо з глибин і намагаємося 

преобразитися  

 

У Львові визначили переможця 

національного проєкту “Українська пісня” 

За результатами оцінювання сольного виступу, 

підготовленої пісні та загального розвитку 

артиста за рік переможцем став Ігор 

Грохоцький (сценічне ім'я Grohotsky).

 

На честь загиблого в АТО коваля викують 

300-кілограмовий сонячний годинник 

На всеукраїнському ковальському фестивалі, 

що пройшов у Миргороді на Полтавщині, 

найкращі майстри працювали над створенням 
вуличного годинника на честь колеги, який 

загинув на російсько-українській війні.
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Через неповноцінне харчування гине більше 

людей, ніж від куріння - Супрун 

П'ята частина передчасних смертей людей 

спричинена неповноцінним харчуванням.
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