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ТОП 

 

У світі зареєстрували понад 24 мільйони 

випадків COVID-19 

Станом на ранок 26 серпня у світі зафіксовано 

24 061 198 випадків коронавірусу, зокрема 823 

513 смертей і 16 608 595 випадків одужання. 

 

Отруєння Навального: Меркель і Маас 

вимагають прозорого розслідування 

Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр 

закордонних справ Гайко Маас вимагають від 

російської влади ретельного і прозорого 

розслідування обставин отруєння Олексія 

Навального. 
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Помпео: США підтримають заклик ЄС 

розслідувати отруєння Навального 

Глава Держдепу Майкл Помпео заявив: якщо 

висновки німецьких лікарів про отруєння 

Олексія Навального підтвердяться, США 

будуть готові надати допомогу Євросоюзу в 

розслідуванні. 

 

У Мінську тисячі людей знову вийшли на 

площу Незалежності 

У вівторок, 25 серпня, у Мінську тисячі людей 

знову вийшли на площу Незалежності на акцію 

протесту. 

СВІТ 

 

Опозиція у Білорусі заявляє про "спірний" 

статус уряду 

У Координаційній раді опозиції називають 

"спірним" статус чинного уряду Білорусі, а 

профспілки країни звертаються по підтримку 

до міжнародних організацій. 

 

Глава РБ ООН відмовився від подальших 

кроків у відновленні санкцій проти Ірану 

У Раді Безпеки ООН немає консенсусу з 

приводу відновлення міжнародних санкцій 

проти Ірану, тож глава РБ не вдаватиметься до 

подальших дій щодо їх повторного 

запровадження. 
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Швеція вирішила посилити оборонну 

діяльність у Балтійському морі 

З огляду на ускладнення ситуації у сфері 

безпеки Швеція прийняла рішення 

активізувати свою оборонну діяльність у 

регіоні Балтійського моря. 

 

Греція, Франція і Кіпр проведуть триденні 

військові навчання 

Греція, Франція і Кіпр проведуть спільні 

військові навчання у Середземному морі з 26 

по 28 серпня. 

 

Армія Британії може повністю відмовитися 

від танків – ЗМІ 

Військове керівництво Великої Британії 

розглядає можливість відмови від танків в 

армії, віддавши пріоритет протидії загрозам у 

кіберпросторі. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський: За результатами наступної 

"нормандської зустрічі" є високий шанс 

закінчення війни 

Президент України Володимир Зеленський 

сподівається, що друга (після паризької 9 

грудня 2019 року - ред.) зустріч лідерів у 

«нормандському форматі» може привести до 

закінчення війни на Донбасі. 
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Зеленський - про Мінські угоди: У нас є 

альтернативний план 

Володимир Зеленський вважає, що без прямого 

діалогу з Володимиром Путіним припинення 

війни на Донбасі досягти неможливе, але 

Україна має альтернативний план, якщо 

Мінські угоди не принесуть результату. 

 

Зеленський: Владі та суспільству Білорусі 

не пізно почати діалог 

Президент України Володимир Зеленський 

вважає, що влада Білорусі та суспільство 

мають почати діалог, щоб уникнути 

кровопролиття. 

 

Байден обіцяє в разі перемоги надати 

Україні летальне озброєння 

У разі перемоги на виборах президента США 

демократ Джо Байден обіцяє працювати над 

тим, аби надати Україні летальне озброєння. 

УКРАЇНА 

 

Президент змінив командування Сил 

спеціальних операцій 

Володимир Зеленський провів зустріч з новим 

командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ 

генерал-майором Григорієм Галаганом, указ 

про призначення якого глава держави підписав 

25 серпня. 
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Euronews покаже інтерв„ю Зеленського 

впродовж чотирьох днів - Мендель 

Телеканал Euronews чотири дні показуватиме 

інтерв'ю Володимира Зеленського, в якому 

Президент поділився своїм баченням шляхів 

розв'язання проблем сьогодення та розбудови 

України майбутнього. 

 

Мінцифри запускає онлайн-гід з державних 

послуг 

Міністерство цифрової трансформації запускає 

онлайн-портал, який стане гідом в усіх видах 

цифрових державних послуг. 

 

ЦВК затвердила порядок інформування про 

перебіг місцевих виборів 

Центральна виборча комісія на засіданні 25 

серпня затвердила порядок надання інформації 

тервиборчкомами про перебіг місцевих 

виборів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти здійснили вогневу провокацію під 

Хутором Вільним 

25 серпня на переважній більшості ділянок 

відповідальності українських підрозділів 

обстрілів не зафіксовано. 

СУСПІЛЬСТВО 
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26 серпня. Пам‟ятні дати 

Цього дня, у 1657 році, Гетьманом України 

було обрано Івана Виговського. 

 

Іспанія залучить армію для боротьби з 

COVID-19 

Очільник іспанського уряду Педро Санчес 

оголосив, що залучить військових до надання 

допомоги регіонам країни у боротьбі з 

коронавірусом. 

 

Сильні дощі та грози: які регіони 

“намокнуть” цього тижня 

У середу, 26 серпня, в Україні місцями значні 

дощі, температура вдень 26-31°. 

 

26 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні чудотворної ікони «Семистрільної»; 

визначаємо по бджолі чи буде дощ і дмухаємо 

на холодну воду. 
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