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ТОП 

 

У Нідерландах кількість нових випадків 

коронавірусу за тиждень зросла на 56% 

Офіційний щотижневий звіт щодо нових 

випадків коронавірусу у Нідерландах 

засвідчив, що протягом останніх семи днів 

відбулося зростання захворюваності на 56%. 

 

Німецькі фахівці взяли під сумнів 

створення Росією вакцини від COVID-19 

Медичні експерти з ФРН висловили сумніви 

стосовно того, що Росія справді спромоглася 

створити вакцину проти COVID-19. 
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Протести у Білорусі: силовики залишили 

вулиці Мінська 

Частини ОМОН, внутрішніх військ та інших 

силових структур Білорусі покинули вулиці 

Мінська. 

 

МЗС Білорусі запевняє в готовності до 

діалогу з іноземними партнерами 

Міністерство закордонних справ Білорусі 

заявляє про готовність почати діалог з 

іноземними партнерами у зв'язку з протестами 

в країні. 

 

Керівників Лівану в липні попереджали про 

небезпеку вибухівки у порту - ЗМІ 

Минулого місяця ліванські чиновники служби 

безпеки попереджали прем'єр-міністра та 

президента країни, що 2750 тонн аміачної 

селітри, що зберігалися в порту Бейруту, 

можуть знищити місто у разі вибуху. 

СВІТ 

 

ЄС вивчає можливість санкцій проти 

білоруських можновладців і силовиків 

Євросоюз не вважає президентські вибори у 

Білорусі ні вільними, ні справедливими, тому 

вивчає можливість санкцій проти осіб, 

відповідальних за фальсифікації результатів 

голосування та насильство проти 

протестувальників.(ЗАЯВА) 
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Міністр оборони Латвії: Нестабільністю у 

Білорусі може скористатися Росія 

Глава Міноборони Латвії Артіс Пабрікс 

побоюється, що в разі насильницької зміни 

влади у Білорусі цим може скористатися Росія. 

 

У Чехії заперечують, що постачали до 

Білорусі світлошумові гранати 

Чеська компанія Zeveta Ammunition з міста 

Бойковице спростовує інформацію про те, що 

її продукцію могли використовувати 

білоруські силовики проти демонстрантів 

останніми днями. 

 

Трамп скептично сприйняв рішення 

Байдена щодо віцепрезидента 

Дональд Трамп прокоментував рішення свого 

суперника у виборчих перегонах Джо Байдена 

призначити у разі перемоги віцепрезидентом 

США сенаторку Камалу Гарріс. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Києві відбулася акція на підтримку 

народу Білорусі 

Біля посольства Білорусі в Україні відбулася 

акція солідарності з учасниками протестів 

проти фальсифікації результатів 

президентських виборів у сусідній країні. 
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Катастрофа MH17: заступник генпрокурора 

обговорив розслідування з послом 

Нідерландів 

Заступник генерального прокурора України 

Гюндуз Мамедов обговорив з надзвичайним і 

повноважним послом Королівства Нідерланди 

в Україні Йоганнесом де Молом шляхи 

подальшої співпраці в рамках розслідування 

збиття літака рейсу MH17. 

 

Засуджений у РФ історик Дмитрієв: У 

Сандармоху з'явиться ще один пам'ятний 

хрест 

Російський історик Юрій Дмитрієв у листі 

українській активістці у Латвії Тетяні Лазді 

пообіцяв допомогти, аби на місці сталінських 

розстрілів в урочищі Сандармох з'явився 

пам'ятний хрест латвійським жертвам терору. 

УКРАЇНА 

 

Президент підписав закон щодо підтримки 

кіновиробництва 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо підтримки та 

підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності галузі відео- та 

кіновиробництва» № 821-ІХ. 

 

Мін'юст запускає новий Єдиний держреєстр 

Міністерство юстиції увечері 11 серпня 

запускає новий Єдиний державний реєстр 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 
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За тиждень на сайт Офісу Президента скоїли 

три кібератаки 

З 5 по 11 серпня було зафіксовано 

та заблоковано 3 DDoS-атаки, переважна 

більшість — на веб-ресурси Офісу Президента 

України. 

 

Укроборонпром презентував у Луцьку 

галузевий холдинг авіаремонтів 

Команда "Укроборонпрому" презентувала 

віце-прем’єр міністру — міністру з питань 

стратегічних галузей промисловості Олегу 

Уруському концепцію другої секторальної 

бізнес-одиниці – холдингу авіаремонтів. 

 

ЦВК пояснила, чому неможливо провести 

вибори уздовж лінії зіткнення 

Рішення ЦВК про неможливість проведення 

місцевих виборів в окремих сільських та 

міських радах на Донбасі є законним, оскільки 

ґрунтується на відповідних висновках 

військово-цивільних адміністрацій. 

 

НСЗУ хоче утричі збільшити тариф на 

медичну реабілітацію у 2021 році 

Національна служба здоров'я України 

пропонує на 2021 рік утричі збільшити тариф 

на надання медичних послуг реабілітації. 
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Від кору в Україні вакциновані трохи 

більше третини немовлят - ЦГЗ 

В Україні станом на липень лише 37% дітей 

віком до року вакциновані від кору, паротиту 

та краснухи, серед дітей 6 років таких - 41%. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти здійснили вогневі провокації під 

Мар'їнкою та Широкиним 

11 серпня на ділянках відповідальності 

українських підрозділів було зафіксовано 2 

порушення режиму припинення вогню з боку 

збройних формувань Російської Федерації. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 серпня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світова громадськість відзначає 

Міжнародний день молоді. 

 

Протести у Білорусі: на підтримку 

арештованих і поранених зібрали близько $1 

мільйона - ЗМІ 

Добровільні пожертвування на підтримку 

учасників акцій протесту, затриманих 

силовиками і потерпілих у сутичках, сягнули 

майже $1 мільйона. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079668-vid-koru-v-ukraini-vakcinovani-trohi-bilse-tretini-nemovlat-cgz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079668-vid-koru-v-ukraini-vakcinovani-trohi-bilse-tretini-nemovlat-cgz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079668-vid-koru-v-ukraini-vakcinovani-trohi-bilse-tretini-nemovlat-cgz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3079711-okupanti-zdijsnili-vognevi-provokacii-pid-marinkou-ta-sirokinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3079711-okupanti-zdijsnili-vognevi-provokacii-pid-marinkou-ta-sirokinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3079711-okupanti-zdijsnili-vognevi-provokacii-pid-marinkou-ta-sirokinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079243-12-serpna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079243-12-serpna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3079692-protesti-u-bilorusi-na-pidtrimku-arestovanih-i-poranenih-zibrali-blizko-1-miljona-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3079692-protesti-u-bilorusi-na-pidtrimku-arestovanih-i-poranenih-zibrali-blizko-1-miljona-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3079692-protesti-u-bilorusi-na-pidtrimku-arestovanih-i-poranenih-zibrali-blizko-1-miljona-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3079692-protesti-u-bilorusi-na-pidtrimku-arestovanih-i-poranenih-zibrali-blizko-1-miljona-zmi.html


 

Новий 121-й сезон у Львівській нацопері 

почнеться гала-концертом 

У Львівській національній опері 15-16 серпня 

масштабним гала-концертом розпочнеться 

новий довгоочікуваний сезон. 

 

В Україну йде похолодання 

У середу, 12 серпня, в Україні без опадів, 

вдень 22-27°, на півдні до 30°. 

 

12 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Сили та Івана Воїна; як у давнину 

українці виявляли злодіїв і готуємося до зміни 

обставин. 
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