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ТОП 

 

Росія не повернеться до G7 без 

врегулювання ситуації в Україні - Макрон 

Повернення Росії до «Групи семи» промислово 

розвинених країн (G7) без врегулювання 

ситуації в Україні буде «стратегічною 
помилкою» і підкреслить «слабкість» 

організації.

 

В КНДР побачили загрозу нової холодної 

війни  

Офіційний представник МЗС КНДР заявив, що 

дії США та Південної Кореї можуть привести 

до початку нової холодної війни 

на Корейському півострові.
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Трамп може переглянути закон, який дає 

дітям, народженим у Штатах, громадянство 

Право на отримання американського 
громадянства за народженням на території 

США може бути переглянуте, оскільки 

президент США Дональд Трамп вважає 

його безглуздим.

 

СВІТ 

 

Трампу не сподобалось, як прем'єрка Данії 

сказала йому, що Гренландія не продається 

Президент США Дональд Трамп висловив 

невдоволення тим, в якій формі прем’єр Данії 
Метте Фредеріксен заявила про те, що 

Гренландія не продається.

 

Трамп заявив, що євреї США нелояльні до 

Ізраїлю 

Президент США Дональд Трамп спровокував 

черговий скандал, заявивши, що американські 

євреї, голосуючи за демократів, демонструють 
"або повна відсутність знання, або величезну 

нелояльність".

 

Британія теж проти повернення Росії до G7 

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон 
заявив, що не підтримує повернення Москви 

до клубу високорозвинених держав - "Великої 

сімки".
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У Канаді на межі банкрутства опинилася 

велика медіагрупа 

Канадська медіагрупа “Capitales Médias”, якій 
належить шість щоденних газет у найбільших 

містах провінції Квебек, висловила намір 

подати запит на банкрутство.

 

 

У Нідерландах чоловік отримав реальне 

покарання за віртуальні погрози політику у 

Facebook 

За погрози прем’єр-міністру Нідерландів 

Марку Рютте у Facebook чоловік отримав 40 

годин громадських робіт.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Президент Фінляндії перед візитом до Києва 

поговорив з Путіним про Україну 

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, 

що під час переговорів з президентом РФ 

Володимиром Путіним порушувалося питання 

врегулювання ситуації на сході України.

 

Посол Щерба зустрівся з новим послом 

Австрії в Україні: "Думаю, спрацюємося" 

Посол України в Австрії Олександр Щерба 

провів зустріч з новим послом Республіки 

Австрії в Україні Гернотом Пфандлером, під 
час якої було обговорено актуальні питання 

українсько-австрійських відносин. 
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Посол Австрії вручив копії вірчих грамот 

заступниці глави МЗС 

Прагнення до поглиблення економічної та 
інвестиційної співпраці значною мірою 

поєднують інтереси Австрії та України. 

 

Український конгресовий комітет Америки: 

Росії не місце у G7 

Український конгресовий комітет Америки 
нагадує, що Росія була виключена з Великої 

сімки через окупацію Криму, з моменту якої її 

дії щодо України та Європи лише погіршилися, 

а тому про повернення до групи не може бути 

й мови. 

 

 

Український експорт до Австрії за 5 місяців 

зріс на 20% 

За даними австрійської статистики, за перші 5 

місяців 2019 року зростання українського 

експорту в Австрію склало 20% 

 

В Анталії працює 130 підприємств, 

власники чи співвласники яких - українці 

У турецькій Анталії нині працює 130 

підприємств, власниками чи співвласниками 

яких є українці 
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У Польщі порахували, скільки українців 

поїхало до них на заробітки 

Українці становлять 75% трудових мігрантів, 

які офіційно працюють на території Польщі.

 

УКРАЇНА 

 

У Маркарової найвищі шанси залишитися в 

Кабміні — Арахамія 

Обраний депутат від "Слуги народу" Давід 

Арахамія заявляє, що політсила вже 
визначилася з кандидатом на посаду міністра 

закордонних справ України. 

 

Почесний патріарх Філарет судитиметься з 

архієпископом Євстратієм 

Почесний патріарх Філарет звернувся до суду з 

позовом про захист честі та гідності до члена 

синоду Православної церкви України 
архиєпископа Чернігівському і Ніжинського 

Євстратія (Зорі). 

 

Розстріл Майдану: суд залишив під вартою 

чотирьох ексберкутівців 

Київський апеляційний суд залишив під 

вартою чотирьох колишніх "беркутівців", яких 

підозрюють у розстрілах на Майдані, — Сергія 
Зінченка, Олександра Маринченка, Павла 

Аброськіна та Олега Янішевського.
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Пільги для національних кіностудій 

продовжили до кінця 2021 року 

Уряд 21 серпня на своєму засіданні схвалив 
внесення змін до пункту 17 Методики 

розрахунку орендної плати за державне майно 

та пропорції його розподілу.

 

Депутатка Олена Сотник судиться з НАЗК 

через результати перевірки її декларації 

До Окружного адміністративного суду міста 
Київ надійшов позов народної депутатки 

Олени Сотник до Національного агентства з 

питань запобігання корупції щодо скасування 

рішення про результати перевірки її декларації 

за 2017 рік. 

 

Київ увійшов до ТОП-5 найпрозоріших 

європейських столиць — TI 

Вільнюс, Київ, Мадрид, Прага, Приштина і 

Таллінн є найпрозорішими європейськими 

столицями.

 

 

Посадовці майнили криптовалюту прямо на 

Южноукраїнській АЕС 

Посадовці Южноукраїнської АЕС в 

режимному приміщені станції розмістили 
комп`ютерне обладнання з підключенням до 

Інтернету, яке використовувались для майнінгу 

криптовалюти.
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Україна завершила розмінування біля мосту 

в Станиці – Сайдік  

Українська сторона вже повідомила 

Спеціального представника голови ОБСЄ в 

Україні та у Тристоронній Контактної Групи 

(ТКГ) Мартіна Сайдіка щодо закінчення робіт 
із розмінування біля мосту в Станиці 

Луганській

 

Окупанти сім разів порушили “тишу”, 

поранений військовий ЗСУ 

За минулу добу окупанти сім разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

На Донеччині ексбойовик здався 

правоохоронцям — поліція 

На Донеччині колишній бойовик добровільно 

здався правоохоронцям.

 

 

Безпілотник ОБСЄ обстріляли поблизу 

окупованого Луганська 

Поблизу окупованого Луганська у вівторок 

було обстріляно зі стрілецької зброї міні-БПЛА 

СММ ОБСЄ.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

22 серпня: народний календар і астровісник  

Нині Маттія; хто сьогодні небезпечний, за ким 

треба поспівати і про що ліпше не думати  

 

У День Незалежності в Сумах відбудеться 

Марш ветеранів 

У День Незалежності, 24 серпня, у Сумах 

пройде Марш ветеранів.

 

«Наші люди»: У Музеї української діаспори 

презентували книгу нащадка українських 

мігрантів з Аргентини  

У середу, 21 серпня, у Музеї української 

діаспори презентували книгу віцепрезидента 

Української центральної репрезентації в 
Аргентинській Республіці Хорхе Анхеля 

Баланди "Наші люди".
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