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ТОП 

 

У світі зареєстрували понад 25,6 мільйона 

випадків коронавірусу 

Станом на ранок 1 вересня у світі зафіксовано 

понад 25,6 мільйона випадків коронавірусу 

COVID-19. 

 

У містах Білорусі люди шикуються у 

ланцюги Солідарності, арешти тривають 

У Мінську і Гродно люди вишиковуються в 

ланцюги Солідарності, в Могильові біля 

торговельного центру заарештували 6 осіб. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090906-u-sviti-zareestruvali-ponad-256-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090906-u-sviti-zareestruvali-ponad-256-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090906-u-sviti-zareestruvali-ponad-256-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090808-u-mistah-bilorusi-ludi-sikuutsa-u-lancugi-solidarnosti-aresti-trivaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090808-u-mistah-bilorusi-ludi-sikuutsa-u-lancugi-solidarnosti-aresti-trivaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090808-u-mistah-bilorusi-ludi-sikuutsa-u-lancugi-solidarnosti-aresti-trivaut.html


 

У Білорусі оголосили про створення 

опозиційної партії 

Штаб Віктора Бабарика, якому ЦВК Білорусі 

відмовив у реєстрації на виборах президента 

країни, оголосив про створення партії "Разом". 

 

У МВС заявляють про об'єктивність 

експертів у справі Шеремета 

У справі щодо загибелі Павла Шеремета 

експерти не вийшли за межі компетенції та 

надали об’єктивний письмовий висновок. 

СВІТ 

 

Мінськ прокоментував введені країнами 

Балтії санкції 

Білорусь змушена буде прийняти «адекватні 

заходи» у відповідь на санкції, запроваджені 

країнами Балтії. 

 

Лукашенко відправив у відставку посла в 

Іспанії, який виступив проти насильства 

силовиків 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

звільнив з посади посла Білорусі в Іспанії 

Павла Пустового, який раніше висловився за 

перерахунок голосів на виборах і проти 

побиття мирних демонстрантів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090884-u-bilorusi-ogolosili-pro-stvorenna-opozicijnoi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090884-u-bilorusi-ogolosili-pro-stvorenna-opozicijnoi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090884-u-bilorusi-ogolosili-pro-stvorenna-opozicijnoi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090869-u-mvs-zaavlaut-pro-obektivnist-ekspertiv-u-spravi-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090869-u-mvs-zaavlaut-pro-obektivnist-ekspertiv-u-spravi-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090869-u-mvs-zaavlaut-pro-obektivnist-ekspertiv-u-spravi-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090814-minsk-prokomentuvav-vvedeni-krainami-baltii-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090814-minsk-prokomentuvav-vvedeni-krainami-baltii-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090814-minsk-prokomentuvav-vvedeni-krainami-baltii-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090826-lukasenko-vidpraviv-u-vidstavku-posla-v-ispanii-akij-vistupiv-proti-nasilstva-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090826-lukasenko-vidpraviv-u-vidstavku-posla-v-ispanii-akij-vistupiv-proti-nasilstva-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090826-lukasenko-vidpraviv-u-vidstavku-posla-v-ispanii-akij-vistupiv-proti-nasilstva-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090826-lukasenko-vidpraviv-u-vidstavku-posla-v-ispanii-akij-vistupiv-proti-nasilstva-silovikiv.html


 

Туреччина відповіла на заяву Макрона про 

"червону лінію" в Середземномор’ї 

Офіційна Анкара зреагувала на ініціативи 

президента Франції Емманюеля Макрона 

запровадити політику «червоної лінії» у 

східному Середземномор’ї стосовно 

Туреччини. 

 

Проросійські партії Латвії вперше за 11 

років програли вибори в Ризьку думу 

У міську думу Риги за підсумками виборів 29 

серпня пройшли сім партій і об'єднань, 

проросійська політсила «Saskana/Злагода» та її 

союзники програли вибори вперше з 2009 

року. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС Туреччини засудило арешти 

кримських татар в окупованому Криму 

Сьогоднішні затримання в окупованому Росією 

Криму - черговий приклад системної кампанії 

утиску та залякування кримських татар. 

УКРАЇНА 

 

Монобільшість має питання до Мінфіну і 

Мінекономіки - Корнієнко 

Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді має 

питання до роботи Міністерства фінансів та 

Міністерства економіки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090881-tureccina-vidpovila-na-zaavu-makrona-pro-cervonu-liniu-v-seredzemnomori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090881-tureccina-vidpovila-na-zaavu-makrona-pro-cervonu-liniu-v-seredzemnomori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090881-tureccina-vidpovila-na-zaavu-makrona-pro-cervonu-liniu-v-seredzemnomori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090879-prorosijski-partii-latvii-vperse-za-11-rokiv-prograli-vibori-v-rizku-dumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090879-prorosijski-partii-latvii-vperse-za-11-rokiv-prograli-vibori-v-rizku-dumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090879-prorosijski-partii-latvii-vperse-za-11-rokiv-prograli-vibori-v-rizku-dumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3090849-mzs-tureccini-zasudilo-aresti-krimskih-tatar-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3090849-mzs-tureccini-zasudilo-aresti-krimskih-tatar-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3090849-mzs-tureccini-zasudilo-aresti-krimskih-tatar-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3090871-monobilsist-mae-pitanna-do-minfinu-i-minekonomiki-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3090871-monobilsist-mae-pitanna-do-minfinu-i-minekonomiki-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3090871-monobilsist-mae-pitanna-do-minfinu-i-minekonomiki-kornienko.html


 

Всім школам рекомендується проводити 

уроки на свіжому повітрі - Шкарлет 

В умовах адаптивного карантину всім школам 

в новому навчальному році рекомендовано 

проводити уроки на свіжому повітрі. 

 

Для дистанційного навчання до 

швидкісного інтернету підключать 2500 

шкіл - Шкарлет 

У 2500 школах по всій Україні ведеться робота 

з підключення до широкосмугового інтернету, 

аби забезпечити навчальний процес в умовах 

карантину. 

 

МОЗ і Центрвиборчком розробляють 

алгоритм виборів в умовах епідемії 

Міністерство охорони здоров'я разом з 

Центральною виборчою комісією розробляють 

алгоритм проведення місцевих виборів в 

умовах епідемії коронавірусу. 

 

Вакцина проти COVID-19 може з'явитися в 

Україні у березні 2021 року - Ляшко 

За найбільш оптимістичними прогнозами, 

вакцина проти COVID-19 для масового 

використання з'явиться в Україні в березні 

наступного року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090839-vsim-skolam-rekomenduetsa-provoditi-uroki-na-svizomu-povitri-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090839-vsim-skolam-rekomenduetsa-provoditi-uroki-na-svizomu-povitri-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090839-vsim-skolam-rekomenduetsa-provoditi-uroki-na-svizomu-povitri-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090841-dla-distancijnogo-navcanna-do-svidkisnogo-internetu-pidklucat-2500-skil-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090841-dla-distancijnogo-navcanna-do-svidkisnogo-internetu-pidklucat-2500-skil-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090841-dla-distancijnogo-navcanna-do-svidkisnogo-internetu-pidklucat-2500-skil-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090841-dla-distancijnogo-navcanna-do-svidkisnogo-internetu-pidklucat-2500-skil-skarlet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090855-moz-i-centrviborckom-rozroblaut-algoritm-viboriv-v-umovah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090855-moz-i-centrviborckom-rozroblaut-algoritm-viboriv-v-umovah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090855-moz-i-centrviborckom-rozroblaut-algoritm-viboriv-v-umovah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090851-vakcina-proti-covid19-moze-zavitisa-v-ukraini-u-berezni-2021-roku-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090851-vakcina-proti-covid19-moze-zavitisa-v-ukraini-u-berezni-2021-roku-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090851-vakcina-proti-covid19-moze-zavitisa-v-ukraini-u-berezni-2021-roku-lasko.html


 

Дискусію про НАБУ слід перенести у стіни 

парламенту - Ситник 

Артем Ситник вважає, що рішення КС 

стосовно неконституційності указу Президента 

про призначення його директором НАБУ 

ставить під загрозу подальші конкурси на цю 

посаду. 

 

Танкер Delfi відбуксирують у порт у період з 

3 до 5 вересня - Труханов 

Одеський міський голова Геннадій Труханов 

заявив, що танкер Delfi, який застряг біля 

пляжу «Дельфін», відбуксирують у порт у 

період з 3 до 5 вересня. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти відкривали вогонь біля двох 

населених пунктів 

За минулу добу окупанти двічі відкривали 

вогонь. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні початок нового 

навчального року - День знань. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090877-diskusiu-pro-nabu-slid-perenesti-u-stini-parlamentu-sitnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090877-diskusiu-pro-nabu-slid-perenesti-u-stini-parlamentu-sitnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090877-diskusiu-pro-nabu-slid-perenesti-u-stini-parlamentu-sitnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090912-tanker-delfi-vidbuksiruut-u-port-u-period-z-3-do-5-veresna-truhanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090912-tanker-delfi-vidbuksiruut-u-port-u-period-z-3-do-5-veresna-truhanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090912-tanker-delfi-vidbuksiruut-u-port-u-period-z-3-do-5-veresna-truhanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3090902-okupanti-vidkrivali-vogon-bila-dvoh-naselenih-punktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3090902-okupanti-vidkrivali-vogon-bila-dvoh-naselenih-punktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3090902-okupanti-vidkrivali-vogon-bila-dvoh-naselenih-punktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090562-1-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090562-1-veresna-pamatni-dati.html


 

Причиною спалахів коронавірусу є масові 

заходи - Ляшко 

Причиною масових спалахів COVID-19 в 

Україні є масові заходи, не пов'язані з 

виробничими процесами. 

 

Україна спроможна робити 130 тисяч тестів 

на COVID-19 за тиждень - Ляшко 

Потужності українських лабораторій дають 

змогу проводити за тиждень 130 тисяч тестів 

на коронавірус. 

 

Канада додатково замовила мільйони доз 

двох вакцин проти COVID-19 

Уряд Канади домовився з американськими 

компаніями Novavax та Johnson & Johnson про 

попереднє замовлення мільйонів доз 

потенційних вакцин проти COVID-19. 

 

IBM створила "хмарну" лабораторію з 

виготовлення ліків 

Компанія IBM створила лабораторію, яка за 

допомогою штучного інтелекту та 

робототехніки дозволяє вченим проводити 

експерименти повністю дистанційно. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090847-pricinou-spalahiv-koronavirusu-e-masovi-zahodi-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090847-pricinou-spalahiv-koronavirusu-e-masovi-zahodi-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090847-pricinou-spalahiv-koronavirusu-e-masovi-zahodi-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090859-ukraina-spromozna-robiti-130-tisac-testiv-na-covid19-za-tizden-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090859-ukraina-spromozna-robiti-130-tisac-testiv-na-covid19-za-tizden-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090859-ukraina-spromozna-robiti-130-tisac-testiv-na-covid19-za-tizden-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090896-kanada-dodatkovo-zamovila-miljoni-doz-dvoh-vakcin-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090896-kanada-dodatkovo-zamovila-miljoni-doz-dvoh-vakcin-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3090896-kanada-dodatkovo-zamovila-miljoni-doz-dvoh-vakcin-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3090833-ibm-stvorila-hmarnu-laboratoriu-z-vigotovlenna-likiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3090833-ibm-stvorila-hmarnu-laboratoriu-z-vigotovlenna-likiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3090833-ibm-stvorila-hmarnu-laboratoriu-z-vigotovlenna-likiv.html


 

У вересні українці можуть подорожувати до 

Болгарії без тестів і карантину 

МОЗ Болгарії дозволило громадянам України 

в'їжджати на територію країни без негативного 

тесту на коронавірус та необхідності 

проходження карантину. 

 

Нові правила в'їзду до Єгипту набувають 

чинності вже завтра 

З 1 вересня при в'їзді до Єгипту всім без 

винятку особам віком від 6 років буде потрібен 

сертифікат з негативним результатом ПЛР-

тесту на коронавірус. 

 

У перші дні вересня обіцяють дощі та спеку 

до +36° 

В Україні 1 вересня очікується спекотна 

погода, вдень буде від 22 до 36°, дощі та грози 

можливі лише на заході. 

 

1 вересня: народний календар і астровісник 

Кого й куди поведе святий Андрій, хто й чим 

дихатиме і чи впорається Місяць із Рибами. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090887-u-veresni-ukrainci-mozut-podorozuvati-do-bolgarii-bez-testiv-i-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090887-u-veresni-ukrainci-mozut-podorozuvati-do-bolgarii-bez-testiv-i-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090887-u-veresni-ukrainci-mozut-podorozuvati-do-bolgarii-bez-testiv-i-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090853-novi-pravila-vizdu-do-egiptu-nabuvaut-cinnosti-vze-zavtra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090853-novi-pravila-vizdu-do-egiptu-nabuvaut-cinnosti-vze-zavtra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090853-novi-pravila-vizdu-do-egiptu-nabuvaut-cinnosti-vze-zavtra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090803-u-persi-dni-veresna-obicaut-dosi-ta-speku-do-36.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090803-u-persi-dni-veresna-obicaut-dosi-ta-speku-do-36.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090803-u-persi-dni-veresna-obicaut-dosi-ta-speku-do-36.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3090400-1-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3090400-1-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

