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В Індії четвертий день поспіль фіксують 

понад 75 тисяч випадків COVID-19 

В Індії за добу зареєстрували 78 761 новий 

випадок COVID-19, що є найбільшим 

показником у світі від початку пандемії. 

 

У Британії - найбільший добовий приріст 

COVID-19 від початку літа 

За минулу добу у Великій Британії 

підтвердили 1715 випадків зараження 

коронавірусом - це найбільший показник від 4 

червня. 
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У мешканця Еквадору виявили два штами 

коронавірусу 

В Еквадорі зареєстрували перший у країні 

випадок повторного зараження коронавірусом 

– у місцевого мешканця виявили два штами 

COVID-19. 

 

МОЗ оновило список країн "червоної" і 

"зеленої" зон 

Міністерство здоров’я 30 серпня оновило 

список країн «червоної» та «зеленої» зон. 

 

Протести у Мінську: Кількість затриманих 

зросла до 140 

Кількість затриманих білоруськими 

силовиками учасників протестних акцій 

опозиції в Мінську зросла з 125 до 140, проти 

них розпочато адміністративний процес. 

 

Протести у США: у Портленді невідомі 

застрелили чоловіка 

У місті Портленді на північному заході США, 

де відбуваються сутички між учасниками 

антирасистських протестів та прибічниками 

президента Трампа, сталося вбивство, яке 

може мати відношення до цих акцій. 
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SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 із 

супутником 

Американська компанія SpaceX здійснила 

запуск ракети Falcon 9, яка має вивести на 

навколоземну орбіту аргентинський супутник 

SAOCOM 1B. 

СВІТ 

 

У Лукашенка оприлюднили його нове фото 

з автоматом 

Прессекретар президента Білорусі Олександра 

Лукашенка Наталя Ейсмонт оприлюднила його 

нове фото з автоматом в руках на тлі його 

резиденції. 

 

У штабі Тихановської представили плани 

на випадок передачі влади 

Лідер білоруської опозиції Світлана 

Тихановська в разі передачі влади має намір 

відновити конституцію 1994 року і сформувати 

тимчасовий уряд на основі чинного. 

 

Парламент Північної Македонії затвердив 

нову коаліцію та уряд 

Парламент Північної Македонії затвердив нову 

коаліцію на чолі з соціал-демократами та склад 

нового уряду. 
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Туреччина попереджає, що проводитиме 

стрільби в Середземному морі до 11 вересня 

Туреччина продовжила дію міжнародного 

попередження про проведення своїх кораблів 

та навчальні стрільби в Середземному морі до 

11 вересня. 

 

Влада Судану і повстанці домовилися про 

мир після 17 років війни 

Уряд Судану уклав мирну угоду із Суданським 

революційним фронтом про припинення 

збройного конфлікту, що забрав 300 тисяч 

життів. 

 

Армія Єгипту за місяць ліквідувала майже 

80 терористів 

Єгипетські військові останнім часом знищили 

77 терористів e провінції Північний Синай на 

сході країни. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США закликають Росію припинити призов 

мешканців окупованого Криму до армії 

США закликають Росію припинити порушення 

прав і свобод людини в окупованому Криму, а 

також скасувати призов кримчан до російської 

армії. 

УКРАЇНА 
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ЦВК оголосила дату початку виборчої 

кампанії 

Центральна виборча комісія оголосила з 5 

вересня 2020 року початок виборчого процесу 

місцевих виборів, призначених на 25 жовтня. 

 

Ляшко - про вибори: пройдуть і в 

"червоній" зоні, якщо не буде 

надзвичайного стану 

Заступник міністра охорони здоров’я - 

головний державний санітарний лікар 

України Віктор Ляшко запевнив: якщо не буде 

надзвичайного стану, місцеві вибори 

відбудуться по всій країні, в тому числі в 

"червоній" зоні. 

 

Для госпіталізації треба здавати не ПЛР, а 

ІФА-тест - Степанов 

Пацієнти з різними захворюваннями, які 

потребують госпіталізації, мають здавати тест 

імуноферментного аналізу на COVID-19, а не 

тест методом полімеразної ланцюгової реакції. 

 

Обстріл автобуса на Харківщині: уже 16 

підозрюваним обрали запобіжний захід 

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний 

захід останньому з 16-ти підозрюваних у 

нападі на автобус із активістами громадської 

організації "Патріоти - за життя", що стався 27 

серпня. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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На Донбасі окупанти двічі порушили 

"тишу", втрат немає 

За минулу добу збройні формування Російської 

Федерації двічі порушили проголошений 

режим припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

31 серпня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 25 років тому, на навколоземну 

орбіту виведено перший український супутник 

«Січ-1». 

 

Конституційний суд ФРН заборонив 

противникам карантину влаштувати табір у 

Берліні 

Конституційний суд Німеччини заборонив 

супротивникам обмежень, запроваджених для 

боротьби з поширенням COVID-19, 

влаштовувати в Берліні табір. 

 

Франція довела кількість тестів на COVID-

19 до 900 тисяч за тиждень 

У Франції встановлено абсолютне досягнення 

від початку епідемії коронавірусу - упродовж 

тижня проведено 900 тисяч тестів на COVID-

19. 
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Американці заощадили на карантині понад 

$90 мільярдів 

Мешканці США під час пандемії коронавірусу 

зекономили 91 мільярд доларів, працюючи з 

дому в дистанційному режимі. 

 

З вересня запрацює механізм монетизації 

"пакунку малюка" 

В Україні з 1 вересня запрацює новий механізм 

отримання грошової компенсації одноразової 

допомоги "пакунок малюка". 

 

Осінь зустріне літньою спекою: синоптики 

прогнозують до +36° 

Синоптики прогнозують в Україні у понеділок 

літню спеку, переважно без опадів. 

 

31 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Флора і Лавра; навіщо шукати 

підкову, кого вранці варто слухати, а також що 

вище за правду. 
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