
Єдина країна - Україна і світ 27.08.20 

 

ТОП 

 

У Франції за добу нарахували понад три 

тисячі хворих на COVID-19 

Упродовж доби у Франції зафіксували понад 3 

тисячі нових випадків захворювання на 

COVID-19, у зв'язку з чим влада посилила 

обмежувальні заходи у Марселі на півдні 

країни. 

 

У світі зареєстрували понад 24,3 мільйона 

випадків коронавірусу 

Станом на ранок 27 серпня у світі зафіксували 

понад 24,3 мільйона випадків коронавірусу 

COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088195-u-francii-za-dobu-narahuvali-ponad-tri-tisaci-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088195-u-francii-za-dobu-narahuvali-ponad-tri-tisaci-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088195-u-francii-za-dobu-narahuvali-ponad-tri-tisaci-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088231-u-sviti-zareestruvali-ponad-243-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088231-u-sviti-zareestruvali-ponad-243-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088231-u-sviti-zareestruvali-ponad-243-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html


 

У центрі Мінська знову затримували 

протестуючих, в автозаки брали тільки 

чоловіків 

На мінському проспекті Незалежності сьогодні 

знову зібралися люди на мітинг, який розігнав 

місцевий ОМОН — чоловіків вони садили в 

автозаки, жінок відпускали. 

 

Литва вимагає міжнародного незалежного 

розслідування отруєння Навального 

Литва вимагає міжнародного незалежного 

розслідування отруєння російського 

опозиціонера Олексія Навального. 

СВІТ 

 

Канада та ЄС закликали до мирного виходу 

з кризи у Білорусі 

Канада та Європейський Союз обіцяють 

слідкувати за ситуацією у Білорусі й 

підтримати усі зусилля із пошуку мирного 

виходу з кризи. 

 

Сербія засудила недемократичні вибори у 

Білорусі 

Сербія приєдналася до заяви Євросоюзу, у якій 

вибори в Білорусі названі невільними та 

несправедливими. 
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Трамп розпорядився відправити 

правоохоронців на тлі заворушень у 

Вісконсині 

До міста Кеноша у штаті Вісконсин направлять 

правоохоронців, де третю добу тривають 

протести після того, як поліціянти стріляли в 

афроамериканця. 

 

Іран надасть МАГАТЕ доступ до двох 

ядерних локацій 

Влада Ірану погодилася допустити експертів 

Міжнародного агентства з атомної енергії до 

двох об’єктів на своїй території для 

проведення інспекції. 

 

Уряд Франції "перезапускає" економіку: на 

підтримку культури передбачили €2 

мільярди 

Уряд Франції передбачив виділити €2 мільярди 

на підтримку сфери культури у проєкті плану 

перезапуску економіки в умовах подолання 

епідемії коронавірусу. 

 

Дуда призначив нових глав МЗС та МОЗ 

Польщі 

Президент Польщі Анджей Дуда офіційно 

призначив голову комісії Сейму у закордонних 

справах Збігнєва Рау на посаду глави МЗС 

Польщі, а керівника Національного фонду 

здоров’я Польщі Адама Недзельського — на 

посаду міністра охорони здоров’я. 
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Пенс погодився знову стати 

віцепрезидентом США в разі перемоги 

Трампа 

Віцепрезидент США Майк Пенс погодився 

знову зайняти цю посаду, якщо на виборах 

президента переможе чинний глава держави 

Дональд Трамп. 

 

Греція планує розширити свої територіальні 

води в Іонічному морі 

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 

заявив, що уряд найближчим часом внесе 

законопроєкт про розширення територіальних 

вод Греції в Іонічному морі з 6 до 12 морських 

миль. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Біган запевнив Зеленського, що Україна має 

двопартійну підтримку у Штатах 

Президент Володимир Зеленський у рідному 

Кривому Розі зустрівся із заступником 

Держсекретаря США Стівеном Біганом, який 

запевнив у підтримці України Сполученими 

Штатами. 

 

Швеція і Фінляндія готові розширювати 

співпрацю з Україною у кібербезпеці — 

РНБО 

Секретар РНБО Олексій Данілов ознаиомив 

послів Швеції та Фінляндії в Україні Тобіаса 

Тиберга та Пяйві Лайне з роботою 

Національного координаціиного центру 

кібербезпеки (НКЦК) при РНБО. 

УКРАЇНА 
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Президент зустрівся з ветеранами АТО/ООС 

і матерями загиблих та зниклих безвісти 

Президент Володимир Зеленський у Кривому 

Розі зустрівся з матерями загиблих українських 

захисників, ветеранами АТО/ООС та 

учасниками проєкту Invictus Kryvbas, які 

змагаються за місце у збірній України на 

міжнародних "Іграх нескорених". 

 

НКРЗІ за дорученням Президента 

опрацьовує петицію щодо заборони 5G 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, 

за дорученням Президента Володимира 

Зеленського опрацьовує петицію про заборону 

впровадження 5G в Україні. 

 

Суд ухвалив узяти під варту майора, який 

скоїв наїзд на курсанток 

Шевченківський районний суд Києва обрав 

запобіжний захід майору медичної служби, 

який у нетверезому стані скоїв наїзд на трьох 

курсанток Української військово-медичної 

академії. 

 

Політичні партії не повинні займатися 

благодійністю — НАЗК 

Політичні партії при провадженні статутної 

діяльності не можуть використовувати свої 

майно та кошти на благодійну діяльність. 
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В Одесі викрили системну корупцію під час 

оформлення документів морякам 

В Одесі співробітники Служби безпеки 

України викрили системний корупційний 

механізм під час виготовлення кваліфікаційних 

документів та посвідчень моряка. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти один раз порушили 

"тишу", втрат немає 

На переважній більшості ділянок 

відповідальності українських підрозділів 

минулої доби обстрілів противника не 

зафіксували. Задокументовано одне порушення 

режиму припинення вогню з боку збройних 

формувань Російської Федерації. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 серпня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Іван Франко. 

 

Ще два місяці карантину: обмеження 

посилять навіть у "зеленій" зоні 

Адаптивний карантин в Україні подовжено до 

31 жовтня. 
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Заборона на в’їзд для іноземців: депутат 

каже, що для білорусів зробили виняток 

Попри заборону на в’їзд для іноземців, 

громадяни Білорусі зможуть заїжджати на 

територію України. 

 

Застосунок від українських розробників 

обійшов TikTok та Instagram в App Store 

Застосунок від українських розробників Reface 

зайняло перше місце в американському App 

Store в категорії "Розваги". 

 

В Україні прогнозують дощі, спеку та 

сильний вітер 

У четвер, 27 серпня, дощі пройдуть у західних, 

північних, Вінницькій та Черкаській областях, 

повітря тут прогріється до 20-25°, на решті 

території - до 26-31°. 

 

27 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні останній день Успенського посту і 

пророка Міхея; чи буде погідним вересень і 

відкидаємо другорядне. 

 

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