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ТОП 

 

Майже в половині американських штатів 

зростає захворюваність на COVID-19 

У США напередодні Дня праці, який 

відзначається 7 вересня, кількість випадків 

інфікування коронавірусом зростає у 22 із 50 

штатів. 

 

На недільних акціях протесту в Білорусі 

затримали сотні осіб - ЗМІ 

П'яту неділю поспіль мешканці Білорусі 

вийшли на вулиці з протестом проти 

фальсифікації підсумків президентських 

виборів. За даними МВС країни затримані 

сотні людей. 
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На протестах проти скасування виборів у 

Гонконзі затримали близько 300 осіб 

Поліція Гонконгу затримала близько 300 осіб у 

ході несанкціонованих акцій протесту проти 

перенесення місцевих виборів. 

 

Кулеба ініціював термінову розмову з 

Лавровим через обстріли на Донбасі 

Міністр закордонних справ Дмитро 

Кулеба ініціював термінову розмову з главою 

МЗС РФ Сергієм Лавровим у зв'язку з 

обстрілами з боку окупантів на Донбасі, 

унаслідок яких один український військовий 

загинув і ще один поранений.

СВІТ 

 

Маас звинуватив Росію у створенні 

"димових завіс" навколо справи 

Навального 

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас укотре 

зажадав від Росії розпочати повноцінне 

розслідування можливого отруєння 

опозиціонера Олексія Навального. 

 

Литва закликала ЄС надати "відчутну" 

допомогу білоруській опозиції 

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус закликав 

владу Європейського союзу надати "змістовну 

і відчутну допомогу" демократичному руху в 

Білорусі, а також активніше протидіяти впливу 

Москви на Мінськ - зокрема, шляхом введення 

нових санкцій. 
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Міністр оборони Німеччини готова до 

обговорення санкцій проти Nord Stream 2 

Очільниця міноборони ФРН Аннегрет Крамп-

Карренбауер не виключила санкцій проти 

газопроводу Nord Stream 2 – на її думку, 

подальші кроки Німеччини залежатимуть від 

дій Москви. 

 

Туреччина проводить на Північному Кіпрі 

військові навчання 

Підрозділи збройних сил Туреччини проводять 

військові навчання на Північному Кіпрі. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Контакти Києва і Мінська поставлені на 

паузу, але відносини зберігаються – Кулеба 

Контакти між офіційними представниками 

України і Білорусі поставлені на паузу, але 

відносини між країнами зберігаються. 

 

Володимира Дудку в російській колонії 

відвідав адвокат 

Син політв'язня Володимира Дудки Ілля 

Каверніков закликав українців писати листи 

підтримки його батькові та іншим в'язням 

Кремля, оскільки листи допомагають 

стримувати тиск з боку адміністрації в місцях 

позбавлення волі. 

УКРАЇНА 
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Підприємець має бути впевненим, що його 

права захищені - Зеленський 

Підприємець має бути впевненим, що його 

права захищені. 

 

В Україні почали діяти нові карантинні 

зони: перелік "червоних" міст і районів 

Державна комісія з питань ТЕБ та НС 

встановила з 7 вересня новий поділ регіонів за 

рівнями епідемічної небезпеки COVID-19. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Ситуація на Донбасі загострилась: загинув 

військовий і ще один поранений 

Ситуація в районі проведення операції 

Об’єднаних сил загострилась. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

7 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні своє професійне свято відзначають 

українські воєнні розвідники. 
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У змаганнях Odessa Oceanman взяли участь 

понад 900 плавців 

На одеському Ланжероні протягом двох днів 

проходило спортивне свято підкорення 

відкритої води Odessa Oceanman. 

 

У Брюсселі розігнали демонстрацію 

супротивників карантину 

У столиці Бельгії поліція припинила акцію 

протесту проти карантинних обмежень, 

спрямованих на боротьбу з коронавірусом. 

 

Школи, виші, магазини: у столиці Чехії 

посилюють масковий режим 

Через погіршення ситуації з COVID-19 міська 

влада Праги вирішила розширити сферу дії 

маскового режиму. 

 

У В'єтнамі четвертий день поспіль - 

жодного випадку COVID-19 

Протягом останньої доби у В'єтнамі не 

зареєстровано жодного нового випадку 

інфікування коронавірусом. 
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Лісові пожежі у Каліфорнії загрожують 

майже 3 тисячам будинків 

На заході США лісові пожежі охопили понад 

140 кв. км. Вогонь, який поширюється дуже 

швидко, загрожує знищити більш як 3 тисячі 

будівель. 

 

Через тайфун у Японії евакуюють 1,5 

мільйона осіб 

Близько 1 мільйона 560 тисяч мешканців 

південно-західної частини Японії отримали від 

влади розпорядження негайно евакуюватися. 

 

До +30° і трохи дощів: як почнеться 

тиждень 

У понеділок, 7 вересня, у південній частині, 

східних, центральних, більшості районів 

північних та Тернопільській областях 

прогнозують надзвичайний рівень пожежної 

небезпеки. 

 

7 вересня: народний календар і астровісник 

Нині Варфоломія; між грибною юшкою і 

галушкою та чого очікувати від зірок у 

найближчі п’ять років. 
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