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ТОП 

 

У світі зареєстрували понад 22,8 мільйона 

випадків коронавірусу 

Станом на ранок 21 серпня у світі зафіксували 

понад 22,8 мільйона випадків коронавірусу 

COVID-19. 

 

Франція готова допомогти Навальному і 

його родині – Макрон 

Франція занепокоєна ситуацією із Олексієм 

Навальним та готова надати йому та його 

родині усіляку допомогу, зокрема медичну та 

притулок. 
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США закликали звільнити затриманих під 

час протестів білорусів 

США занепокоєні фальсифікаціями під час 

президентських виборів у Білорусі та 

закликають владу країни звільнити всіх 

незаконно затриманих учасників протестів. 

 

Європа змушена вести перемовини з 

Путіним, бо Лукашенко відмовляється – 

Меркель 

Європейські лідери змушені обговорювати 

ситуацію в Білорусі з російським 

керівництвом, оскільки президент самої 

Білорусі відмовляється розмовляти з 

політиками ЄС. 

 

Ізраїль та Палестина обмінялися ударами 

Ізраїль завдав авіаційний удар по Палестині у 

відповідь на обстріл із сектора Гази. 

 

На МКС стався витік повітря, космонавти 

ізолювалися в окремому модулі 

Екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) 

в повному складі перейде в модуль "Зірка" на 

три дні. 

СВІТ 
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Німеччина готова прийняти Навального на 

лікування - Меркель 

Німеччина готова прийняти на лікування 

російського політика Олексія Навального, 

якщо буде таке звернення. 

 

Вашингтон стурбований станом Навального 

і стежить за ситуацією 

Білий дім може переглянути відносини з РФ 

через події з російським опозиційним лідером 

Олексієм Навальним.

 

Штати почали механізм відновлення 

санкцій проти Ірану в ООН 

Сполучені Штати 20 серпня формально 

запустили процес відновлення санкцій проти 

Ірану, передбачений ядерною угодою 2015 

року. 

 

Іран назвав ракету нового типу на честь 

убитого генерала Сулеймані 

Влада Ірану назвала одну з двох ракет нового 

типу в пам'ять про генерала Касемі Сулеймані, 

який загинув у січні в Іраку під час 

спецоперації США. 
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Франція, Німеччина та Британія виступили 

проти відновлення антиіранських санкцій 

Уряди Франції, Німеччини та Британії не 

підтримують рішення США почати механізм 

відновлення санкцій проти Ірану в ООН. 

 

Кім Чен Ин передав частину повноважень 

сестрі та чиновникам – BBC 

Очільник КНДР Кім Чен Ин передав частину 

владних повноважень групі чиновників та 

призначив свою сестру Кім Йо Чжон 

відповідальною за політику Пхеньяна у роботі 

зі Штатами та Південною Кореєю. 

 

Експерт сказав, коли можуть змінитися 

відносини США з Німеччиною та Східною 

Європою 

Відносини США з Німеччиною і Східною 

Європою зміняться після виборів у 

Сполучених Штатах в листопаді. 

 

У Польщі призначили нових глав МЗС та 

МОЗ 

Новим главою МЗС Польщі став чинний 

голова комісії Сейму Польщі у закордонних 

справах Збігнєв Рау. 
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Суд відхилив позов Трампа щодо 

блокування доступу до його податкової 

історії 

Суддя Сполучених Штатів припинив 

розглядати судовий позов від президента США 

Дональда Трампа, який мав на меті блокувати 

доступ до його особистої та корпоративної 

податкової історії за вісім років. 

 

Байден офіційно погодився балотуватися в 

президенти від демократів 

Колишній віце-президент США Джо Байден 

офіційно погодився стати єдиним кандидатом 

від Демократичної партії на виборах 

президента. 

 

Штати будують паркан вздовж кордону із 

Канадою 

США почали зводити паркан вздовж західної 

ділянки державного кордону із Канадою. 

 

У Туреччині відкрили перший в країні 

завод з виробництва сонячних панелей 

Перший в Туреччині завод з виробництва 

сонячних панелей було відкрито в Анкарі, 

завдяки чому країна планує зайняти лідерські 

позиції у цій сфері в Європі та на Близькому 

Сході. 
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Туреччина виявила газові родовища у 

Чорному морі — ЗМІ 

Турецьке бурове судно Fatih виявило в 

Чорному морі відразу кілька родовищ 

природного газу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Політв'язня Теймура Абдуллаєва в колонії 

знову відправили до ШІЗО 

Українського політв'язня у РФ Теймура 

Абдуллаєва, після нетривалого перебування в 

камері з суворими умовами утримання, 18 

серпня знову відправили до штрафного 

ізолятора колонії на 10 днів. 

 

Британія зацікавлена у військовому 

партнерстві з Україною — Міноборони 

Британія зацікавлена в тому, щоб ділитися 

військовими технологіями та досвідом і бути 

партнером України. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти двічі порушили 

"тишу", втрат немає 

Ситуація у районі проведення операції 

Об’єднаних сил залишається повністю 

контрольованою українськими воїнами. 

СУСПІЛЬСТВО 
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21 серпня. Пам’ятні дати 

У ніч з 20 на 21 серпня 1968 року військові 

підрозділи ЗС СРСР та війська Варшавського 

договору вторглися на територію 

Чехословаччини для придушення «Празької 

весни». 

 

Цьогоріч до Умані святкувати Рош га-Шана 

збираються до 10 тисяч хасидів 

Відвідати поховання цадика Нахмана і 

відсвяткувати іудейський новий рік Рош га-

Шана в Умані збираються до 10 тисяч 

паломників з усього світу. 

 

Поліція у Гаазі розігнала мітинг проти 

вакцинації та карантину 

У нідерландській Гаазі поліція розігнала 

мітингувальників, які виступали проти 

вакцинації та обмежувальних заходів через 

коронавірус. 

 

Хакери злили дані понад 230 мільйонів 

користувачів Instagram, YouTube і TikTok 

Фахівці компанії Comparitech виявили в мережі 

незахищену базу даних: у відкритому доступі 

опинилася інформація щодо 235 мильйонів 

користувачів Instagram, YouTube і TikTok. 
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BelarusWatch готує акції солідарності з 

білорусами в усьому світі 

Міжнародна волонтерська ініціатива 

BelarusWatch планує 26 серпня провести акції 

солідарності з білорусами в усьому світі. 

 

Мальтійські військові урятували з моря 118 

мігрантів 

Військовослужбовці Збройних сил Мальти 

урятували з Середземного моря 118 мігрантів, 

човен яких йшов на дно. 

 

По всій Україні утримається спека 

В Україні у п'ятницю в деяких областях 

пройдуть короткочасні дощі, водночас 

синоптики попереджають, що 21 серпня в 

Україні, крім більшості районів західних 

областей, переважатиме надзвичайний рівень 

пожежної небезпеки. 

 

21 серпня: народний календар і астровісник 

Нині Ємиляна; починаємо думати про січень, 

дивимося на горобину і чому сьогодні 

мовчання – золото. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3085020-belaruswatch-gotue-akcii-solidarnosti-z-bilorusami-v-usomu-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3085020-belaruswatch-gotue-akcii-solidarnosti-z-bilorusami-v-usomu-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3085020-belaruswatch-gotue-akcii-solidarnosti-z-bilorusami-v-usomu-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3085006-maltijski-vijskovi-uratuvali-z-mora-118-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3085006-maltijski-vijskovi-uratuvali-z-mora-118-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3085006-maltijski-vijskovi-uratuvali-z-mora-118-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3084928-po-vsij-ukraini-utrimaetsa-speka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3084928-po-vsij-ukraini-utrimaetsa-speka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3084704-21-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3084704-21-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

