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ТОП 

 

У світі зафіксували 26,4 мільйона випадків 

коронавірусу 

Станом на ранок 4 вересня у світі зафіксовано 

26,4 мільйона випадків коронавірусу COVID-

19. 

 

У Франції за добу виявили понад 7 тисяч 

нових інфікованих COVID-19 

У Франції за добу зафіксовано 7017 нових 

випадків інфікування коронавірусом. 
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У Британії — найбільша з початку літа 

кількість випадків COVID-19 за добу 

Протягом останньої доби у Британії 

зафіксували 1 735 нових випадків коронавірусу 

– це найбільша кількість з 4 червня. 

 

В Італії зростає кількість нових випадків 

коронавірусу та смертей 

На території Італії протягом останньої доби 

було зафіксовано 1 397 нових випадків 

інфікування коронавірусом, що є зростанням у 

порівнянні з минулої добою, коли в країні 

зафіксували 1 326 хворих. 

 

Вибух бомби у Пакистані: троє загиблих, 

четверо поранених 

Унаслідок вибуху придорожньої бомби на 

північному заході Пакистану, загинуло троє 

військових, ще четверо отримали поранення. 

 

Рада НАТО збереться на засідання через 

отруєння Навального 

Сьогодні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 

пройде засідання Північноатлантичної ради на 

рівні послів, на порядку денному якого буде 

обговорення ситуації з отруєнням російського 

опозиціонера Олексія Навального. 
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Лукашенка внесли у базу "Миротворця" 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

внесений у базу даних центру "Миротворець". 

 

SpaceX запустив на орбіту ще 60 супутників 

Starlink 

Американська компанія SpaceX за допомогою 

ракети Falcon 9 вивела на навколоземну орбіту 

12-ту партію мінісупутників для поповнення 

орбітального угрупування глобальної мережі 

інтернет-покриття системи Starlink. 

СВІТ 

 

У США приголомшені заявою Росії про 

отруєння Навального західними 

спецслужбами 

Посол Сполучених Штатів при ОБСЄ Джеймс 

Гілмор приголомшений коментарями 

представника Росії у цій організації, що 

опозиційного політика Олексія Навального 

могли отруїти західні спецслужби. 

 

Боррель допускає нові санкції проти Росії 

через отруєння Навального 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель 

виступив з новою заявою з приводу отруєння 

Навального, в якій допустив застосування 

нових санкцій проти РФ у відповідь на 

черговий випадок застосування хімічної зброї. 
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Французький прем'єр розповів про план 

відновлення економіки країни від COVID-

кризи 

План відновлення економіки Франції, 

розрахований на два роки, передбачає 

виділення 100 млрд євро різним галузям і 

створення 160 тис. нових робочих місць. 

 

Прем'єр Болгарії на тлі тривалих протестів 

таки змінив міністра юстиції 

Голова уряду Болгарії Бойко Борисов змінив 

міністра юстиції на тлі тривалих протестів з 

вимогою відставки уряду. 

 

Чорногорський президент заявив про 

готовність перейти в опозицію 

Президент Чорногорії Міло Джуканович 

заявив, що його Демократична партія 

соціалістів, яка вже 30 років при владі, готова 

піти в опозицію, якщо теперішні опозиційні 

сили домовляться про коаліцію після великого 

успіху на нещодавніх парламентських виборах. 

 

У Білорусі зламали сайт МВС й оголосили 

Лукашенка у розшук 

На сайті МВС Білорусі з'явилася інформація 

про розшук Олександра Лукашенка і міністра 

внутрішніх справ Юрія Караєва. 
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У Держдепі сказали, коли Штати покинуть 

Всесвітню організацію охорони здоров'я 

Штати вийдуть з Всесвітньої організації 

охорони здоров'я в липні 2021 року. 

 

Хорватія перейде на євро 1 січня 2023 року 

— Нацбанк 

Хорватія приєднається до єврозони, 

запровадивши на своїй території єдину валюту, 

1 січня 2023 року. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Під посольством РФ у Києві нагадали про 

трагедію в Беслані 

В Києві під посольством Росії відбулась акція, 

присвячена 16-їй річниці трагедії в Беслані. 

 

Прокурор у "справі Хізб ут-Тахрір" 

зазіхнула на конституційний лад РФ — 

адвокат 

У четвер у Південному окружному 

військовому суді тривали дебати по «справі 

Хізб ут-Тахрір», в ході яких захист заявив, що 

держобвинувач у своєму виступі "часто 

висловлював симпатію до царської Росії, що 

може бути розцінено, як спроба зазіхання на 

конституційний лад РФ". 

УКРАЇНА 
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Шмигаль пояснив, чому Рада відклала 

проєкт указу про довічні стипендії 

освітянам 

Проєкт Указу щодо призначення довічних 

стипендій освітянам, серед яких є і 

кандидатура батька Президента доктора 

технічних наук, професора Олександра 

Зеленського, був відкликаний для доповнення 

списків претендентів. 

 

Шкарлет розповів, за які кошти школи 

забезпечать масками та засобами 

дезінфекції 

На забезпечення шкіл засобами 

індивідуального захисту та дезінфекції можуть 

бути використані залишки освітньої субвенції 

минулого року. 

 

Компанії Медведчука постачають російські 

нафтопродукти до США — Схеми 

Компанії дружини народного депутата України 

та кума президента Росії Володимира Путіна 

Віктора Медведчука Оксани Марченко, якими 

керує сам Медведчук, попри санкції США 

постачають туди нафтопродукти зі своїх 

російських заводів. 

 

Печерський суд розблокував стягнення 

грошей ПриватБанку на користь Суркісів 

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк 

відновив виконавче провадження за позовом 

офшорних компаній братів Суркісів про 

стягнення з ПриватБанку 164,5 мільйона 

доларів. 
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Нацрада буде стежити за дотримання ЗМІ 

законодавства на місцевих виборах 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення затвердила склад робочої групи 

для здійснення нагляду за дотриманням 

телерадіоорганізаціями виборчого 

законодавства під час виборчої кампанії 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів у 2020 році. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти не порушували "тишу" на 

Донбасі минулої доби 

Минулої доби, 3 вересня, по всій лінії фронту 

спостерігалася тиша. Фактів порушення 

режиму припинення вогню зафіксовано не 

було. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

4 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Василя Стуса - 

українського поета, перекладача, 

літературознавця і правозахисника. 

 

МОН вибірково перевірятиме школи на 

організацію навчального процесу в умовах 

пандемії 

За дорученням прем'єр-міністра з понеділка, 7 

вересня пройдуть вибіркові перевірки шкіл 

стосовно організації навчального процесу 

роботи в умовах пандемії. 
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МОН веде перемовини щодо страхування 

пенсіонерів-вчителів та школярів 

Між Міністерством освіти та науки та 

страховими компаніями йдуть перемовини 

щодо можливого підписання меморандуму про 

співпрацю. 

 

Трагедія Бабиного Яру – це частина 

української історичної пам’яті 

Українські євреї звернулися до громадянського 

суспільства України із закликом нарешті 

усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину 

української історії та української історичної 

пам’яті.(ЗВЕРНЕННЯ) 

 

ГогольTrain вирушив з Києва у Херсон 

Окремий чартерний потяг ГогольTrain 3 

вересня вирушив з Центрального залізничного 

вокзалу Києва до Херсона, де у наступні три 

дні проходитиме мистецький фестиваль 

GogolFest DREAM. 

 

4 вересня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Агафона; чим займається щезник, 

якою буде осінь і про роль егоїзму в найближчі 

дні. 
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