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ТОП 

 

У світі зареєстрували понад 24,6 мільйона 

випадків коронавірусу 

Станом на ранок 28 серпня у світі зафіксовано 

понад 24,6 мільйона випадків коронавірусу 

COVID-19. 

 

У Британії зафіксували найвище з червня 

число випадків COVID-19 

У Британії за останню добу зафіксували 

найбільшу з 12 червня кількість випадків 

коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088946-u-sviti-zareestruvali-ponad-246-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088946-u-sviti-zareestruvali-ponad-246-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088946-u-sviti-zareestruvali-ponad-246-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088851-u-britanii-zafiksuvali-najvise-z-cervna-cislo-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088851-u-britanii-zafiksuvali-najvise-z-cervna-cislo-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088851-u-britanii-zafiksuvali-najvise-z-cervna-cislo-vipadkiv-covid19.html


 

У центрі Мінська затримали понад 70 осіб 

У Мінську на площі Незалежності було 

затримано більш як 70 осіб. 

 

Україна призупинила всі контакти з 

Білоруссю – Кулеба 

Україна поставила на паузу всі контакти з 

Білоруссю на дипломатичному рівні. 

 

Польща закликає Росію відмовитися від 

планів збройної інтервенції в Білорусі 

Варшава закликає Москву негайно 

відмовитися від планів збройного втручання в 

ситуацію у Білорусі під приводом нібито її 

нормалізації. 

СВІТ 

 

Лавров обговорив із білоруським колегою 

узгоджені дії у зовнішній політиці РФ і 

Білорусі 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 

у телефонній розмові з білоруським колегою 

Володимиром Макеєм обговорив хід реалізації 

програми узгоджених дій у галузі зовнішньої 

політики Росії та Білорусі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088842-u-centri-minska-zatrimali-ponad-70-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088842-u-centri-minska-zatrimali-ponad-70-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088886-ukraina-prizupinila-vsi-kontakti-z-bilorussu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088886-ukraina-prizupinila-vsi-kontakti-z-bilorussu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088886-ukraina-prizupinila-vsi-kontakti-z-bilorussu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088796-polsa-zaklikae-rosiu-vidmovitisa-vid-planiv-zbrojnoi-intervencii-v-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088796-polsa-zaklikae-rosiu-vidmovitisa-vid-planiv-zbrojnoi-intervencii-v-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088796-polsa-zaklikae-rosiu-vidmovitisa-vid-planiv-zbrojnoi-intervencii-v-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088855-lavrov-obgovoriv-iz-biloruskim-kolegou-uzgodzeni-dii-u-zovnisnij-politici-rf-i-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088855-lavrov-obgovoriv-iz-biloruskim-kolegou-uzgodzeni-dii-u-zovnisnij-politici-rf-i-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088855-lavrov-obgovoriv-iz-biloruskim-kolegou-uzgodzeni-dii-u-zovnisnij-politici-rf-i-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088855-lavrov-obgovoriv-iz-biloruskim-kolegou-uzgodzeni-dii-u-zovnisnij-politici-rf-i-bilorusi.html


 

Трамп офіційно погодився стати 

кандидатом у президенти від республіканців 

Глава Білого дому Дональд Трамп офіційно 

погодився стати кандидатом від 

Республіканської партії на виборах президента. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Відсьогодні Кабмін заборонив в'їзд 

іноземців в Україну 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення заборонити 

в'їзд іноземців в Україну в 00:00 28 серпня 

2020 року. 

 

Канада вимагає від Ірану детального 

розслідування збиття літака МАУ 

Оприлюднений Іраном короткий звіт за 

інформацією “чорних скриньок” збитого літака 

МАУ є поверховим та не відповідає на ряд 

важливих запитань. 

 

Лукашенко просто так владу в Білорусі не 

віддасть — Кравчук 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

просто так владу не віддасть, тож білорусам 

слід готуватися до тиску на нього з боку Росії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088953-tramp-oficijno-pogodivsa-stati-kandidatom-u-prezidenti-vid-respublikanciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088953-tramp-oficijno-pogodivsa-stati-kandidatom-u-prezidenti-vid-respublikanciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088953-tramp-oficijno-pogodivsa-stati-kandidatom-u-prezidenti-vid-respublikanciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088824-kabmin-zaboroniv-vizd-inozemciv-v-ukrainu-z-28-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088824-kabmin-zaboroniv-vizd-inozemciv-v-ukrainu-z-28-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088824-kabmin-zaboroniv-vizd-inozemciv-v-ukrainu-z-28-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088892-kanada-vimagae-vid-iranu-detalnogo-rozsliduvanna-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088892-kanada-vimagae-vid-iranu-detalnogo-rozsliduvanna-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088892-kanada-vimagae-vid-iranu-detalnogo-rozsliduvanna-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088896-lukasenko-prosto-tak-vladu-v-bilorusi-ne-viddast-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088896-lukasenko-prosto-tak-vladu-v-bilorusi-ne-viddast-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088896-lukasenko-prosto-tak-vladu-v-bilorusi-ne-viddast-kravcuk.html


 

Українські морпіхи вже на обсервації перед 

участю в навчаннях Noble Partner 2020 

Морські піхотинці зі складу ЗСУ проходять 

обсервацію перед участю в 

багатонаціональному навчанні Noble Partner 

2020, яке відбудеться у вересні поточного 

року. 

 

Фінляндія заборонила в'їзд українським 

збирачам ягід через COVID-19 

Уряд Фінляндії запроваджує обмеження на 

в'їзд для збирачів лісових ягід з країн, які не 

входять до ЄС, і де фіксується несприятлива 

епідеміологічна ситуація з COVID-19. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський: 31 день на фронті без поранень 

— непоганий результат 

За рік роботи Президента України Володимира 

Зеленського завдяки переговорам зі світовими 

лідерами вдалося досягти звільнення близько 

150 утримуваних громадян та встановлення 

всеосяжного режиму припинення вогню на 

Донбасі, який триває вже 31 день. 

 

Президент про стрілянину на Харківщині: 

Ми не повинні допустити повернення 

"лихих 90-х" 

Глава держави Володимир Зеленський 

подякував поліції за швидкий результат із 

затриманням підозрюваних у стрілянині на 

Харківщині. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088911-ukrainski-morpihi-vze-na-observacii-pered-ucastu-v-navcannah-noble-partner-2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088911-ukrainski-morpihi-vze-na-observacii-pered-ucastu-v-navcannah-noble-partner-2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088911-ukrainski-morpihi-vze-na-observacii-pered-ucastu-v-navcannah-noble-partner-2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088901-finlandia-zaboronila-vizd-ukrainskim-zbiracam-agid-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088901-finlandia-zaboronila-vizd-ukrainskim-zbiracam-agid-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088901-finlandia-zaboronila-vizd-ukrainskim-zbiracam-agid-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088859-zelenskij-31-den-na-fronti-bez-poranen-nepoganij-rezultat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088859-zelenskij-31-den-na-fronti-bez-poranen-nepoganij-rezultat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088859-zelenskij-31-den-na-fronti-bez-poranen-nepoganij-rezultat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088861-prezident-pro-strilaninu-na-harkivsini-mi-ne-povinni-dopustiti-povernenna-lihih-90h.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088861-prezident-pro-strilaninu-na-harkivsini-mi-ne-povinni-dopustiti-povernenna-lihih-90h.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088861-prezident-pro-strilaninu-na-harkivsini-mi-ne-povinni-dopustiti-povernenna-lihih-90h.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088861-prezident-pro-strilaninu-na-harkivsini-mi-ne-povinni-dopustiti-povernenna-lihih-90h.html


 

Президент зустрівся з підприємцями 

Кіровоградщини 

У межах робочої поїздки до Кіровоградської 

області Президент України Володимир 

Зеленський зустрівся з представниками 

місцевого бізнесу та обговорив з ними нагальні 

проблеми. 

 

Унаслідок стрілянини на Харківщині 

затримали 14 осіб, поранених четверо — 

ГПУ 

За даними прокуратури, унаслідок стрілянини 

чотири людини отримали тілесні ушкодження 

та доставлені до лікарні. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Під Авдіївкою окупанти застосували 

гранатомети – штаб ООС 

За минулу добу окупанти на Донбасі один раз 

відкривали вогонь з гранатометів. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

28 серпня. Пам’ятні дати 

Християни східного обряду святкують Успіння 

Пресвятої Богородиці, яке в народі називають 

Першою Пречистою. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088894-prezident-zustrivsa-z-pidpriemcami-kirovogradsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088894-prezident-zustrivsa-z-pidpriemcami-kirovogradsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088894-prezident-zustrivsa-z-pidpriemcami-kirovogradsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088873-unaslidok-strilanini-na-harkivsini-zatrimali-14-osib-poranenih-cetvero-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088873-unaslidok-strilanini-na-harkivsini-zatrimali-14-osib-poranenih-cetvero-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088873-unaslidok-strilanini-na-harkivsini-zatrimali-14-osib-poranenih-cetvero-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088873-unaslidok-strilanini-na-harkivsini-zatrimali-14-osib-poranenih-cetvero-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3088943-pid-avdiivkou-okupanti-zastosuvali-granatometi-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3088943-pid-avdiivkou-okupanti-zastosuvali-granatometi-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3088943-pid-avdiivkou-okupanti-zastosuvali-granatometi-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088450-28-serpna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088450-28-serpna-pamatni-dati.html


 

Близько третини дітей світу не мають 

доступу до дистанційного навчання - 

UNICEF 

Пандемія COVID-19 та зумовлені нею закриття 

шкіл позбавили третину дітей світу доступу до 

належного навчання. 

 

МКІП ставить собі за мету розвивати 

туризм в Україні – Ткаченко 

Міністерство культури та інформаційної 

політики (МКІП) планує розвивати туристичну 

галузь як один із символів України попри 

складний коронавірусний карантинний період. 

 

В Україну повертається спека — на вихідні 

обіцяють до +33° 

В Україні у пятницю, 28 серпня, вдень 

очікується від 19 до 30° тепла, на півночі та 

сході можливі дощі. 

 

28 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні перша Пречиста, або літній 

Великдень; чи буде погідним «старе» бабине 

літо і вправляємося в практицизмі. 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088941-blizko-tretini-ditej-svitu-ne-maut-dostupu-do-distancijnogo-navcanna-unicef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088941-blizko-tretini-ditej-svitu-ne-maut-dostupu-do-distancijnogo-navcanna-unicef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088941-blizko-tretini-ditej-svitu-ne-maut-dostupu-do-distancijnogo-navcanna-unicef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088941-blizko-tretini-ditej-svitu-ne-maut-dostupu-do-distancijnogo-navcanna-unicef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3088832-mkip-stavit-sobi-za-metu-rozvivati-turizm-v-ukraini-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3088832-mkip-stavit-sobi-za-metu-rozvivati-turizm-v-ukraini-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3088832-mkip-stavit-sobi-za-metu-rozvivati-turizm-v-ukraini-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088813-v-ukrainu-povertaetsa-speka-na-vihidni-obicaut-do-33.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088813-v-ukrainu-povertaetsa-speka-na-vihidni-obicaut-do-33.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088813-v-ukrainu-povertaetsa-speka-na-vihidni-obicaut-do-33.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3088550-28-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3088550-28-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

