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ТОП 

 

У світі кількість випадків коронавірусу 

наближається до 26 мільйонів 

Станом на ранок 2 вересня у світі зафіксували 

25 900 742 випадки коронавірусу, зокрема 861 

251 летальний випадок та 18 193 632 одужань. 

 

У Мінську не вщухають протести 

У центрі Мінська колона протестувальників 

продовжує свою ходу незважаючи на 

затримання. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3091581-u-sviti-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-nablizaetsa-do-26-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3091581-u-sviti-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-nablizaetsa-do-26-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3091581-u-sviti-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-nablizaetsa-do-26-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3091495-u-minsku-ne-vsuhaut-protesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3091495-u-minsku-ne-vsuhaut-protesti.html


 

Правозахисники повідомили про майже 80 

затриманих під час протестів у Мінську 

Під час протестів у Мінську 1 вересня 

правоохоронці затримали 79 осіб. 

 

Меркель заявила, що "Північний потік-2" 

слід добудувати навіть попри санкції США 

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 

переконана, що газопровід "Північний потік-2" 

треба добудувати, попри санкції США – чинні 

чи потенційні. 

СВІТ 

 

Канада закликала Білорусь припинити 

насильство щодо протестувальників 

Владі Білорусі слід негайно звільнити усіх 

затриманих протестувальників та відмовитися 

від застосування насильства проти прибічників 

опозиції. 

 

Єврокомісія відреагувала на обмеження 

щодо в'їзду від Угорщини 

Єврокомісія у зв’язку із запровадженням 

Угорщиною нових обмежень на в’їзд до країни 

в рамках боротьби з коронавірусом направила 

угорському уряду лист із попередженням про 

неприпустимість дискримінації європейців за 

ознакою громадянства. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3091523-pravozahisniki-povidomili-pro-majze-80-zatrimanih-pid-cas-protestiv-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3091523-pravozahisniki-povidomili-pro-majze-80-zatrimanih-pid-cas-protestiv-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3091523-pravozahisniki-povidomili-pro-majze-80-zatrimanih-pid-cas-protestiv-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3091532-merkel-zaavila-so-pivnicnij-potik2-slid-dobuduvati-navit-popri-sankcii-ssa.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3091532-merkel-zaavila-so-pivnicnij-potik2-slid-dobuduvati-navit-popri-sankcii-ssa.html
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Британія заявляє, що Brexit-переговори 

затягує непоступливість ЄС 

В офісі британського прем’єра заявили, що 

перспективи вчасного укладення угоди про 

майбутні відносини з ЄС стають все 

примарнішими з урахуванням того, що часу до 

31 грудня, коли закінчується перехідний період 

після Brexit, лишається все менше. 

 

Ізраїль пом’якшив блокаду сектора Гази 

Ізраїль ухвалив рішення дещо послабити 

блокаду Сектору Гази, дотримуючись умов 

угоди про припинення вогню із ХАМАСом. 

 

Іран звинуватив ОАЕ у зраді "ісламського 

світу" через угоду з Ізраїлем 

Верховний духовний лідер Ірану аятола Алі 

Хаменеї заявив, що Об'єднані арабські емірати 

(ОАЕ) здійснили «зраду ісламського світу», 

уклавши мирну угоду з Ізраїлем. 

 

У Канаді вперше в історії мусульманка 

стала лейтенант-губернатором 

Лейтенант-губернатором канадської провінції 

Альберта було вперше призначено 

мусульманку Сальму Лахані. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3091480-britania-zaavlae-so-nepostuplivist-es-zatague-brexitperegovori.html
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Франція у жовтні готова прийняти 

конференцію для допомоги Лівану — 

Макрон 

Франція готова прийняти у середині жовтня 

міжнародну конференцію донорів для 

допомоги Лівану, що потерпів унаслідок 

вибухів у порту Бейрута. 

 

Мадуро помилував понад сотню 

опозиціонерів у Венесуелі 

Президент Венесуели Ніколас Мадуро прийняв 

рішення про помилування 110 активістів та 

представників опозиції. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

В італійському парламенті показали 

фрагмент фільму про Віталія Марківа 

У приміщенні парламенту Італії відбувся показ 

першої частини документального фільму ―The 

Wrong Place‖ про нацгвардіиця Віталія 

Марківа, засудженого за нібито причетність до 

загибелі італіиського фоторепортера Андреа 

Роккеллі. 

 

Україна і Туреччина мають 

перезавантажити переговори щодо ЗВТ – 

Петрашко 

Україна та Туреччина мають на меті 

перезавантажити довготривалі переговори та 

віднайти взаємовигідне рішення щодо зони 

вільної торгівлі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3091550-francia-u-zovtni-gotova-prijnati-konferenciu-dla-dopomogi-livanu-makron.html
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Курт Волкер увійшов до незалежної ради 

транспортної компанії в Україні 

Колишній представник Державного 

департаменту США з питань України Курт 

Волкер увійшов до незалежної ради компанії з 

оренди залізничних вагонів BGS Rail.

УКРАЇНА 

 

Стефанчук прогнозує зміни в Мінфіні та 

Мінекономіки 

Перший заступник голови Верховної Ради 

України Руслан Стефанчук вважає, що міністр 

економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну 

Сергій Марченко найближчим часом можуть 

бути відправлені у відставку. 

 

Медзаклади від початку дії Програми 

медгарантій отримали 38 млрд грн – НСЗУ 

Від початку дії Програми медичних гарантій 

медзаклади отримали 38 мільярдів гривень від 

Національної служби здоров'я України. 

 

ЗМІ мають опублікувати розцінки на 

передвиборну агітацію до 8 вересня – 

Нацрада 

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 

нагадує ліцензіатам, які мають намір 

розміщувати передвиборну агітацію, про 

обов’язок оприлюднити розцінки вартості 

одиниці ефірного часу до 8 вересня включно. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091511-kurt-volker-uvijsov-do-nezaleznoi-radi-transportnoi-kompanii-v-ukraini.html
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Окупанти зривали "тишу" під трьома 

населеними пунктами, втрат немає 

За минулу добу у районі проведення операції 

Об’єднаних сил, зафіксували три факти 

порушення режиму припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світ відзначає 75-ту річницю 

завершення Другої світової війни. 

 

Austrian Airlines поновила польоти за 

маршрутом Відень-Одеса 

Компанія Austrian Airlines після тривалої паузи 

поновила пасажирські перевезення за 

маршрутом Відень-Одеса. 

 

В Чехії відкрили новий авіамаршрут до 

України — посол 

Лоукостер Wizz Air ввів новий рейс за 

напрямком Пардубіце-Львів та Пардубіце-

Київ. 
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Померла зірка шкільної драми "Доживемо 

до понеділка" 

Не стало відомої радянської актриси Ірини 

Печернікової — вона померла за один день до 

свого 75-річчя. 

 

Помер відомий російський та радянський 

актор 

Російський актор Борис Клюєв, відомий за 

ролями Миколи Петровича в серіалі 

"Вороніни" і Рошфора у фільмі "Д'Артаньян і 

три мушкетери", помер на 77 році життя. 

 

В Україні прогнозують літню спеку до кінця 

тижня 

В Україні у середу, 2 вересня, короткочасні 

дощі очікуються у західних областях, на решті 

території зберігатиметься суха і спекотна 

погода з денною температурою 31-36°. 

 

2 вересня: народний календар і астровісник 

За кого молить святий Самуїл; до чого 

завчасно червоніє горобина і про повню в 

Рибах. 
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