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ТОП 

 

У світі зареєстрували понад 23,8 мільйона 

випадків коронавірусу 

Станом на ранок 25 серпня у світі зафіксовано 

понад 23,8 мільйона випадків коронавірусу 

COVID-19. 

 

Головний інфекціоніст США застеріг від 

поспіху з вакциною проти COVID-19 

Директор Національного інституту США з 

вивчення алергійних та інфекційних 

захворювань Ентоні Фаучы вважає 

небезпечним поспіх з випуском вакцини від 

COVID-19. 
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Винні в отруєнні Навального мусять за це 

відповісти - Боррель 

Євросоюз вимагає від влади РФ негайно 

ініціювати незалежне і прозоре розслідування 

отруєння Олексія Навального. 

 

У США почали розслідування проти Trump 

Organization - ЗМІ 

Прокуратура штату Нью-Йорк підозрює 

президента США і його організацію в 

маніпуляції вартістю активів. 

 

У гуртожитку навчального центру "Десна" 

стався вибух, є загиблий та поранені 

На території 169-го Навчального центру 

"Десна" в одному з гуртожитків стався вибух, 

унаслідок якого один військовослужбовець 

загинув і троє осіб були поранені. 

СВІТ 

 

Комітет Європарламенту проведе 

надзвичайне засідання щодо Білорусі 

Комітет Європарламенту в закордонних 

справах збереться на термінове засідання з 

метою обговорення політичної ситуації у 

Білорусі. 
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Від розв’язання проблеми Білорусі залежить 

майбутнє Центральної Європи - Прем'єр 

Польщі 

Ситуація в Білорусі є “гордієвим вузлом”, від 

розв’язання якого залежить майбутнє 

Центральної Європи. 

 

Міноборони Білорусі заявляє про перевірку 

ЗС із призовом військових запасу 

Міністерство оборони Білорусі заявляє про 

початок нового етапу комплексної перевірки 

бойової готовності ЗС, який передбачає призов 

військовослужбовців запасу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Парламентарії з 12 країн закликали світ і 

надалі підтримувати Україну 

Парламентарії з 12 держав, зокрема країн 

Європи, Канади й Австралії, підписали листа, в 

якому закликали світ і надалі підтримувати 

Україну, яка потерпає від агресії з боку РФ. 

 

Україна продовжує приймати вітання від 

світових лідерів 

В Україну продовжують надходити привітання 

від президентів і голів урядів з нагоди 29-ї 

річниці Незалежності. 
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Шість країн приєдналися до «кримських 

санкцій» ЄС проти Росії 

Шість країн, які не є членами ЄС, приєдналися 

до рішення Євроради про продовження санкцій 

проти Росії за анексію українського Криму. 

 

Трюдо нагадав про цінності, які об'єднують 

Україну й Канаду 

Канада незмінно підтримує суверенітет і 

територіальну цілісність України та високо 

цінує здобутки українсько-канадської громади. 

 

Найвищий у світі хмарочос засяяв барвами 

прапора України 

Найвищу будівлю світу – хмарочос "Бурдж 

Халіфа" в Дубаї – підсвітили в кольори 

Державного прапора України з нагоди Дня 

Незалежності нашої держави. 

 

Вежа - символ Анкари та мости через 

Босфор "вдягнулися" у синьо-жовті 

кольори 

З нагоди Дня Незалежності України ввечері 24 

серпня символ турецької столиці вежа Атакулє 

та три мости через Босфор у Стамбулі були 

підсвічені в кольори Державного прапора 

України. 

УКРАЇНА 
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Рада планує збільшити "мінімалку" до 

п'яти тисяч 

Верховна Рада планує збільшити розмір 

мінімальної заробітної плати, щоб із 1 вересня 

2020 року вона становила 5 тисяч грн. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

У День Незалежності окупанти порушили 

"тишу" біля Майорська 

Минулої доби, 24 серпня, зафіксовано один 

факт порушення режиму припинення вогню з 

боку збройних формувань Російської Федерації 

на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

25 серпня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Павло Загребельний - 

письменник, інтелектуал, один з кращих 

українських романістів ХХ століття. 

 

У Херсоні стартував ІІ Південний 

Шевченко-Рок-Фест "Кобзар" 

Увечері 24 серпня у Херсоні розпочався 

музичний фестиваль, присвячений Дню 

Незалежності України, - ІІ Південний 

Шевченко-Рок-Фест «Кобзар». 
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У Туреччині відкрилася виставка полотен 

українських художників 

У Туреччині до Дня Державного прапора та 

Дня Незалежності України відкрилася виставка 

українських художників. Про це повідомляє 

власкор Укрінформу в Туреччині. 

 

Музиканти з 10 країн випустили збірник For 

Belarus 

Музиканти з десяти країн випустили збірку на 

підтримку громадян Білорусі, які постраждали 

під час придушення акцій протесту. 

 

В Україну йдуть дощі з грозами 

На переважній частині території України 25 

серпня передбачається мінлива хмарність, 

короткочасні дощі з грозами. 

 

25 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні вогняного Фотія; шукаємо павука з 

сіттю, міняємо ратиці на кігті та не б’ємо 

горщики. 
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