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ТОП 

 

У світі зареєстрували понад 26 мільйонів 

випадків коронавірусу 

Станом на ранок 3 вересня у світі зафіксовано 

понад 26 мільйонів випадків коронавірусу. 

 

Ізраїль поставив антирекорд в інфікуванні 

COVID-19 

За минулу добу кількість нових випадків 

інфікування COVID-19 в Ізраїлі зросла майже 

на три тисячі, що є найвищим показником з 

початку епідемії. 
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COVID-показники в Євросоюзі майже 

повернулися до рівня березня 

Середній рівень захворюваності на COVID-19 

в ЄС зростає вже п’ять тижнів поспіль, і в 

деяких країнах наблизився до показників 

березня, коли спостерігався розпал "першої 

хвилі" пандемії. 

 

Світ має належно відреагувати на розправу 

Кремля над Навальним – МЗС 

Результаты токсикологического анализа проб, 

взятых у Алексея Навального, 

свидетельствуют об "очередном преступном 

акте российской власти". 

 

ТКГ погодила 19 ділянок для розмінування і 

чотири — для розведення сил на Донбасі 

Учасники Тристоронньої контактної групи з 

врегулювання ситуації на Сході України 

узгодили рамкове рішення про протимінну 

діяльність: домовились про 19 ділянок 

розмінування і 4 ділянки розведення сил. 

СВІТ 

 

Отруєння Навального "Новічком" 

ускладнить діалог Росії зі світом – Держдеп 

США 

Ознаки отруєння опозиційного лідера Росії 

Олексія Навального речовиною "Новічок", про 

що заявили 2 вересня представники уряду 

Німеччини, можуть ускладнити діалог Росії з 

США та з усім зовнішнім світом. 
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Джонсон: Обурює, що проти Навального 

застосували хімічну зброю 

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон 

вимагає від російського уряду пояснень після 

оприлюднення інформації про докази отруєння 

опозиціонера Алексєя Навального. 

 

Канада вимагає покарання для 

організаторів отруєння Навального 

Відповідальні за отруєння російського 

опозиціонера Олексія Навального повинні 

понести покарання. 

 

У Литві затвердили план підтримки 

білорусів – глава МЗС країни 

Уряд Литви затвердив план підтримки 

населення Білорусі. 

 

МЗС Польщі: Мінськ перекладає на 

Варшаву відповідальність за провал діалогу 

з суспільством 

Звинувачення Білорусі на адресу Польщі щодо, 

нібито, нелегального ввезення до РП діяча 

опозиції Павла Латушка є безпідставними та 

мають на меті перекласти на Варшаву 

відповідальність за неспроможність вести 

діалог з суспільством.

УКРАЇНА І СВІТ 
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Уряд уповноважив Стефанішину підписати 

із ЄС п’ять додаткових угод 

Кабінет міністрів схвалив проєкти п’яти 

додаткових угод до чинних угод з 

Європейським Союзом і уповноважив 

віцепрем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Ольгу 

Стефанішину підписати їх у формі обміну 

листами. 

УКРАЇНА 

 

У сутичках біля офісу "Свободи" у Києві 

постраждали троє поліціантів 

Ввечері 2 вересня поліція прибула для 

проведення процесуальних дій до київського 

офісу політичної партії "Свобода", однак між 

правоохоронцями та представниками 

громадської організації виник конфлікт, під час 

якого поліціянти отримали тілесні 

ушкодження. 

 

У кафе на Київщині сталася стрілянина: є 

поранені 

В Київській області сталася стрілянина в кафе 

у місті Українка. 

 

Фокіна викликали на засідання комітету 

Ради з приводу "особливого статусу" 

Донбасу 

Народний депутат Олександр Качура 

запропонував викликати члена української 

делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання 

парламентського Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування. 
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Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо 

захисту дітей від сексуальної експлуатації 

Комітет Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності підтримав 

законопроєкт №3055 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

імплементації Конвенції Ради Європи про 

захист дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства". 

 

Україна вже місяць чекає даних про 

полонених, яких утримують в ОРДЛО 

Україна вже понад місяць очікує на 

інформацію про стан та місцеперебування 

запитуваних осіб, утримуваних на тимчасово 

окупованих територіях. 

 

ДБР цьогоріч направило до суду 182 

обвинувальні акти щодо 213 правоохоронців 

Державне бюро розслідувань цьогоріч 

скерувало до суду 182 обвинувальні акти щодо 

213 працівників правоохоронних органів. 

 

ПриватБанк програв у суді $350 мільйонів 

компаніям Суркісів, Мінфін готує апеляцію 

Печерський районний суд Києва вирішив 

стягнути з державного ПриватБанку $350 

мільйонів на користь компаній братів Суркісів, 

проте в Міністерстві фінансів заявили, що 

оскаржуватимуть це рішення в апеляції. 
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НБУ про справу Суркіси vs ПриватБанк: 

Фінансова стабільність буде збережена 

Національнии банк продовжить захищати 

законність рішень про націоналізацію 

ПриватБанку та докладе всіх зусиль для того, 

щоб зберегти фінансову стабільність і не 

допустити втрати коштів платників податків. 

 

Малюська про справу Суркіси vs Приват: 

Один з найбільших зашкварів у історії 

судової влади 

Рішення Печерського районного суду 

Києва задовольнити позов шести британських 

компаній, пов’язаних із родиною бізнесменів 

Ігоря та Григорія Суркісів проти ПриватБанку 

на майже 9 мільярдів є одним з найбільших 

зашкварів у історії судової влади України. 

 

У ВПК слід зменшити кількість 

спецекспортерів та обмежити вплив 

Укроборонпрому — Уруський 

Ефективного управління військовою та 

стратегічною промисловістю вимагає 

зменшення кількості спецекспортерів, а також 

обмеження впливу на них з боку 

Укроборонпрому. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти влаштували вогневу провокацію 

під Мар'їнкою, втрат немає 

Минулої доби, 02 вересня, на ділянках 

відповідальності українських підрозділів 

зафіксовано одне порушення режиму 

припинення вогню з боку збройних формувань 

РФ. 

СУСПІЛЬСТВО 
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3 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 2014 році, ракетним обстрілом з 

території Російської Федерації, було знищено 

українське селище Побєда, що на Луганщині. 

 

Зливи у Нігері зруйнували 26 тисяч 

будинків та забрали півсотні життів 

Унаслідок проливних дощів, що тривають у 

Нігері з червня, загинула 51 особа й було 

зруйновано 26 тисяч будинків. 

 

В Україні до кінця тижня трохи спаде спека 

У четвер, 3 вересня, в Україні від 23 до 36° 

тепла, дощі очікуються лише на заході та у 

Житомирській і Вінницькій областях. 

 

3 вересня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Тадея і працелюбного Аврамія; чи 

журився нині селянин і оговтуємося від 

риб’ячої повені. 
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