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ТОП 

 

У світі - понад 20,2 мільйона випадків 

коронавірусу 

Станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано 

понад 20,2 мільйона випадків COVID-19. 

 

Ізраїльські вчені кажуть, що вакцина від 

туберкульозу може допомогти від COVID-19 

Вакцинація проти туберкульозу може надати 

додатковий захис від COVID-19. 
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COVID-19 може призвести до втрати 

пам’яті – американські нейробіологи 

Американські нейробіологи виявили, що 

коронавірус може привести через вплив на 

тканини мозку до порушення когнітивних 

функцій людини і навіть втрати пам’яті. 

 

У МВС Білорусі повідомили про першу 

жертву протестів в Мінську 

Під час протестів 10 серпня в столиці Білорусі 

загинула людина, в руках у якого вибухнув 

невстановлений вибуховий пристрій. 

 

П'ять держав засудили утиски 

громадянських свобод у Гонконзі 

Постійне порушення громадянських свобод та 

послаблення прав людини у Гонконзі 

викликають серйозне занепокоєння.(ЗАЯВА) 

 

Друга протестна ніч в Білорусі: силовики 

знову жорстоко розганяли людей 

У Мінську біля універсаму "Рига" силовики 

знову розігнали протестувальників і зачистили 

район метро "Пушкінська". 
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Трамп закликав ввести Національну 

гвардію в Портленд 

На тлі протестів в Портленді президент США 

Дональд Трамп закликав Національну гвардію 

втрутитися. 

СВІТ 

 

ПАРЄ: вибори у Білорусі були далекими від 

вільних і справедливих 

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи 

(ПАРЄ) Хендрік Дамс заявив, що 

президентські вибори в Білорусі не можна 

назвати «ні вільними, ні справедливими». 

 

МВС Білорусі заявили, що опозиція 

використовує мітингарів як "витратний 

матеріал" 

МВС Білорусі стверджує, що опозиція, яка 

організувала мітинги по всій країні, 

використовувала їх учасників як "витратний 

матеріал". 

 

Штати закликали владу Білорусі не 

застосовувати насильство проти 

демонстрантів 

США глибоко стурбовані ситуацією з 

виборами в Білорусі й закликають владу країни 

не перешкоджати мирним зібранням та не 

застосовувати насильство проти 

демонстрантів. 
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Протести у Білорусі: Прага відкидає 

звинувачення Лукашенка про 

"ляльководів" 

Чеські політики розкритикували перебіг 

президентських виборів у Білорусі, засудили 

насильство проти демонстрантів у Мінську та 

рішуче відкинули закиди з боку білоруської 

влади щодо можливого втручання Чехії у події 

в республіці. 

 

Вибори показали свідомість і активність 

білорусів - МЗС Польщі 

Вибори в Білорусі показали свідомість та 

активність її громадян, які хочуть мати 

"реальний вплив на формування майбутнього 

власної держави". 

 

Трамп пропонує провести G7 після виборів 

у США і хотів би запросити туди Путіна 

Президент Сполучених Штатів Америки 

Дональд Трамп запропонував провести саміт 

"Великої сімки" у листопаді, після 

президентських виборів у США та додав, 

що запросив би на зустріч президента Росії 

Володимира Путіна. 

 

Словаччина вислала трьох російських 

дипломатів у зв'язку із підозрою в 

шпигунстві 

Словаччина вислала трьох співробітників 

посольства Росії у зв'язку із підозрою у веденні 

шпигунства на території країни під 

дипломатичним прикриттям. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Литва, Польща та Україна закликали владу 

Білорусі утриматися від застосування сили 

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та 

України — країн Люблінського трикутника — 

оприлюднили заяву з приводу ситуації, 

викликаної незадоволеністю громадян 

результатами президентських виборів у 

Білорусі.

 

Ірану не вдасться уникнути виплати 

компенсації МАУ за збитий літак — МЗС 

Ірану не вдасться уникнути виплати 

компенсації за збитий літак української 

авіакомпанії МАУ в січні цього року. 

УКРАЇНА 

 

Банки схвалили 80% заявок аграріїв Півдня 

на реструктуризацію кредитів — Петрашко 

Банки реструктуризують 80% від загального 

обсягу проблемних кредитних зобов’язань 

сільськогосподарських підприємств Одещини, 

який становить 338 мільйонів гривень. 

 

ЦВК сформувала 532 територіальні виборчі 

комісії для проведення місцевих виборів 

У ніч на вівторок, 11 серпня, під час другого 

засідання Центральна виборча комісія України 

утворила і сформувала склад 532 

територіальних виборчих комісій для 

проведення місцевих виборів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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За добу окупанти влаштували одну 

провокацію у зоні ООС 

10 серпня збройні формування Російської 

Федерації порушили мирні домовленості, 

обстрілявши зі стрілецької зброї сили ООС 

біля Красногорівки. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

11 серпня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1919 році, розпочався похід 

об'єднаних армій УНР і ЗУНР на Київ та Одесу 

- найуспішніша наступальна операція 

українських збройних сил періоду української 

революції. 

 

Google створив інтерактивну мапу протестів 

у Мінську 

Компанія Google створила інтерактивну мапу 

протестів у столиці Білорусі Мінську, які 

розпочались після виборів президента країни 9 

серпня. 

 

Телеграм увімкнув інструменти 

антицензури у Білорусі 

Месенджер Телеграм ввів інструменти проти 

цензури для жителів Білорусі. 
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Hyundai представила прототипи трьох 

електрокарів майбутнього 

Південнокорейський автовиробник Hyundai 

представив свій новий бренд для електрокарів 

IONIQ та прототипи трьох електрокарів 

майбутнього. 

 

Toshiba офіційно пішла з ринку ПК та 

ноутбуків 

Компанія Toshiba після 35 років роботи 

залишає ринок ноутбуків, передавши свою 

частку корпорації Sharp. 

 

В Україні очікуються дощі з грозами і спека 

до +32° 

На більшій частині території України пройдуть 

короткочасні дощі з грозами, температура 

вдень становитиме 27-32°. 

 

11 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Михаїла Савваїта; визначаємо, якою 

буде прийдешня осінь і чи варто очікувати 

несподіванок від Тільця. 
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