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ТОП 

 

У світі - понад 19 мільйонів випадків 

коронавірусу 

Станом на ранок 7 серпня у світі зафіксовано 

понад 19,2 мільйона випадків коронавірусу 

COVID-19. 

 

У США нарахували понад 5 мільйонів 

інфікованих COVID-19 

Кількість американців, заражених 

коронавірусом, перевищила 5 мільйонів. 
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У країнах Балтії зафіксували різкий приріст 

нових випадків COVID-19 

У Литві, Латвії та Естонії з початку тижня 

фіксується різкий добовий приріст інфікування 

коронавірусом. 

 

Мін'юст США обвинувачує Коломойського 

у відмиванні коштів з ПриватБанку 

Міністерство юстиції США вимагає 

конфіскації двох об'єктів комерційної 

нерухомості, придбаних на кошти, незаконно 

привласнені у ПриватБанку в Україні. 

СВІТ 

 

Канада виділяє Лівану майже $4 мільйони 

гумдопомоги 

Влада Канади прийняла рішення виділити 5 

млн канадських доларів (близько 3,8 млн дол. 

США) для підтримки потерпілих унаслідок 

вибухів у порту Бейрута. 

 

У США вимагають розформувати одну з 

найвпливовіших організацій NRA 

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк 

Летісія Джеймс подала до суду позов із 

вимогою розформувати Національну 

стрілецьку асоціацію (NRA), яка вважається 

однією з найвпливовіших організацій у країні, 

через розтрату грошей. 
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Канада дає $43 мільйони на клінічні 

випробування вакцини від коронавірусу 

З державного бюджету Канади буде виділено 

56 млн канадських доларів (близько 43 млн дол 

США) на проведення клінічних випробувань 

потенційної вакцини від коронавірусу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Лукашенко - про «вагнерівців»: Ніхто 

нікого не видаватиме, поки не встановлять 

провину 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

заявив, що Білорусь не буде екстрадувати 

бойовиків російської приватної військової 

компанії Вагнера, яких минулого тижня 

затримали під Мінськом, поки не встановлять 

їх провину. 

 

Джапарова обговорила з послом Британії 

створення "Кримської платформи" 

Створення міжнародного майданчика для 

обговорення окупації Криму якісно посилить 

актуальність цього питання для світової 

спільноти. 

 

Світ має натиснути на Путіна і змусити 

окупантів на Донбасі дотримуватися 

перемир'я - експерт 

Міжнародне співтовариство має посилити тиск 

на президента РФ Володимира Путіна, щоб 

змусити підтримуваних ним окупантів на 

Донбасі скласти зброю і дотримуватися 

перемир'я. 

УКРАЇНА 
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Зеленський на передовій перевірив 

дотримання "тиші" 

Президент Володимир Зеленський під час 

робочої поїздки у Донецьку та Луганську 

області відвідав позиції українських 

військових на передовій у районі проведення 

ООС та перевірив дотримання режиму 

всеосяжного припинення вогню, що почав 

діяти 27 липня. 

 

Програму покращення безпеки дорожнього 

руху вже виконали на 83% - Криклій 

Державну програму підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху вже виконано на 83%. 

 

Дії влади вбивають інвестиційну 

привабливість "зеленої" енергетики – 

представник галузі 

Головною претензією до законодавства щодо 

«зеленої» енергетики в Україні є закладена у 

ньому можливість по ходу змінювати правила 

у цьому секторі. 

 

"Театр абсурду": заступник глави МЗС 

Боднар зреагував на порушення справи 

проти нього 

Заступник міністра закордонних справ Василь 

Боднар вважає абсурдною спробу притягнути 

його до відповідальності за висловлення 

зовнішньополітичної позиції України. 
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Стерненку призначили нічний домашній 

арешт до 21 вересня 

Активісту Сергієві Стерненку змінили 

запобіжний захід – до 21 вересня він 

перебуватиме під нічним домашнім арештом. 

 

Капітану танкера Delfi винесли вирок 

Капітану судна Delfi, яке сіло на мілину 

поблизу Одеси, винесли вирок - рік обмеження 

волі з випробним терміном. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти з початку доби двічі порушили 

"тишу" на Донбасі 

Від початку доби, 7 серпня, збройними 

формуваннями Російської Федерації 2 рази 

порушено режим припинення вогню. 

 

ОБСЄ зафіксувала понад 250 випадків 

порушення перемир’я на Донбасі 

З початку дії режиму припинення вогню 27 

липня до 19.30 5 серпня Спеціальна 

моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 

випадок порушення «тиші». 

СУСПІЛЬСТВО 
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7 серпня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Пантелеймон Куліш - 

 український письменник, літературний 

критик, фольклорист, етнограф, історик, 

мовознавець та перекладач. 

 

У Китаї зафіксували смерть від чуми 

У північному китайському місті Баотоу, що у 

провінції Внутрішня Монголія, зареєстрували 

смерть місцевого чоловіка від кишкової форми 

чуми. 

 

Американські кардіологи назвали нові 

ризики вживання марихуани 

В Американській кардіологічній асоціації 

виявили нові ризики паління марихуани, 

пов’язані з серйозними захворюваннями 

серцево-судинної системи. 

 

Трамп підписав указ про боротьбу із 

загрозою TikTok 

Президент США Дональд Трамп підписав 

виконавчий указ "про боротьбу із загрозою 

TikTok", що зобов’язує американські компанії 

припинити операції з компанією-власником 

додатка ByteDance. 
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Пранкери намагалися зірвати суд у справі 

про атаки на Твіттер-акаунти 

знаменитостей 

В американському штаті Флорида пранкери 

намагалися зірвати онлайн-засідання суду у 

справі щодо 17-річного Грема Кларка, якого 

підозрюють у зламі понад сотні Твіттер-

акаунтів знаменитостей. 

 

Facebook дозволив співробітникам 

працювати вдома до липня 2021 року 

Компанія Facebook дозволила своїм 

працівникам працювати з дому до липня 2021 

року через пандемію коронавірусу COVID-19. 

 

Сухо та спекотно: якою буде погода до кінця 

тижня 

В Україні 7 серпня опади не очікуються, 

температура вночі 14-19°, вдень 27-32°. 

 

7 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Ганни Літньої; якою буде зима після 

грудня, мріємо про подорож і чи варто нині 

щось від когось вимагати. 
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