
Єдина країна - Україна і світ 08.09.20 

 

ТОП 

 

У світі зафіксували майже 27,5 мільйона 

випадків COVID-19 

Станом на ранок 8 вересня у світі загалом 

зафіксували 27 мільйонів 489 тисяч випадків 

коронавірусу, включаючи 896 867 летальних. 

 

ВООЗ закликає всі країни готуватися до 

нової пандемії 

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус 

порадив країнам світу готуватися до нових 

пандемій і інвестувати в охорону здоров'я. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095106-u-sviti-zafiksuvali-majze-275-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095106-u-sviti-zafiksuvali-majze-275-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095106-u-sviti-zafiksuvali-majze-275-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3094981-vooz-zaklikae-vsi-kraini-gotuvatisa-do-novoi-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3094981-vooz-zaklikae-vsi-kraini-gotuvatisa-do-novoi-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3094981-vooz-zaklikae-vsi-kraini-gotuvatisa-do-novoi-pandemii.html


 

Китай презентував свої вакцини від COVID-

19 

Дві китайські фармацевтичні компанії 

представили потенційні вакцини від 

коронавірусу. 

 

У Монголії виявили третій випадок смерті 

від бубонної чуми 

У Монголії зафіксована третя смерть 

в результаті зараження бубонною чумою. 

 

Бундесвер відмовився передати Росії 

результати аналізів Навального 

Інститут фармакології та токсикології 

Бундесверу в Мюнхені відмовився надати Росії 

подробиці результатів аналізів Олексія 

Навального, в чиїх пробах біоматеріалу були 

виявлені сліди отруйної речовини з групи 

"Новічок". 

 

Євросоюз засудив свавільні арешти та 

затримання в Білорусі 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель 

засудив свавільні та необґрунтовані арешти, 

які були проведені владою Білорусі за 

політичними ознаками до та після дня 

президентських виборів 9 серпня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095009-kitaj-prezentuvav-svoi-vakcini-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095009-kitaj-prezentuvav-svoi-vakcini-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095009-kitaj-prezentuvav-svoi-vakcini-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095054-u-mongolii-viavili-tretij-vipadok-smerti-vid-bubonnoi-cumi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095054-u-mongolii-viavili-tretij-vipadok-smerti-vid-bubonnoi-cumi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095054-u-mongolii-viavili-tretij-vipadok-smerti-vid-bubonnoi-cumi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095084-bundesver-vidmovivsa-peredati-rosii-rezultati-analiziv-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095084-bundesver-vidmovivsa-peredati-rosii-rezultati-analiziv-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095084-bundesver-vidmovivsa-peredati-rosii-rezultati-analiziv-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095034-evrosouz-zasudiv-svavilni-aresti-ta-zatrimanna-v-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095034-evrosouz-zasudiv-svavilni-aresti-ta-zatrimanna-v-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095034-evrosouz-zasudiv-svavilni-aresti-ta-zatrimanna-v-bilorusi.html


 

Росія відклала розмову глав МЗС РФ і 

України через відрядження Лаврова – 

Кулеба 

Міністерство закордонних справ Росії 

повідомило українській стороні, що глава 

зовнішньополітичного відомства Сергій 

Лавров терміново відбув у відрядження, відтак 

дата розмови двох міністрів з приводу 

загострення ситуації на Донбасі наразі 

невідома. 

СВІТ 

 

Глава МЗС Німеччини закликає Лукашенка 

змінити курс 

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас закликав 

білоруську владу негайно звільнити одну з 

опозиційних лідерів Марію Колеснікову та 

пригрозив введенням санкцій ЄС у разі 

продовження репресій. 

 

Латушко: Нинішня білоруська влада пише 

останні сторінки своєї історії 

Нинішня влада Білорусі приречена і пише 

останні сторінки своєї історії. 

 

Саакашвілі погодився очолити уряд Грузії у 

разі перемоги опозиції на виборах 

Колишній президент Грузії та чинний голова 

виконкому Нацради реформ при Президенті 

України Міхеїл Саакашвілі заявив про згоду 

стати прем’єр-міністром Грузії в разі перемоги 

опозиції на парламентських виборах. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095036-rosia-vidklala-rozmovu-glav-mzs-rf-i-ukraini-cerez-vidradzenna-lavrova-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095036-rosia-vidklala-rozmovu-glav-mzs-rf-i-ukraini-cerez-vidradzenna-lavrova-kuleba.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095036-rosia-vidklala-rozmovu-glav-mzs-rf-i-ukraini-cerez-vidradzenna-lavrova-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095038-glava-mzs-nimeccini-zaklikae-lukasenka-zminiti-kurs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095038-glava-mzs-nimeccini-zaklikae-lukasenka-zminiti-kurs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095038-glava-mzs-nimeccini-zaklikae-lukasenka-zminiti-kurs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095062-latusko-ninisna-biloruska-vlada-pise-ostanni-storinki-svoei-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095062-latusko-ninisna-biloruska-vlada-pise-ostanni-storinki-svoei-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095062-latusko-ninisna-biloruska-vlada-pise-ostanni-storinki-svoei-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095023-saakasvili-pogodivsa-ocoliti-urad-gruzii-u-razi-peremogi-opozicii-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095023-saakasvili-pogodivsa-ocoliti-urad-gruzii-u-razi-peremogi-opozicii-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095023-saakasvili-pogodivsa-ocoliti-urad-gruzii-u-razi-peremogi-opozicii-na-viborah.html


 

Німеччина виділяє 500 тисяч євро на 

проєктування в Литві складів зброї 

Заступник міністра оборони Литви Еймутіс 

Місюнас і посол Німеччини в Литві Маттіас 

Зонн підписали договір про те, що Німеччина 

виділить Литві до 500 тис. євро на 

проєктування нових складів для зброї й 

амуніції Збройних сил Литви. 

 

Франція прискорить процедуру набуття 

громадянства за допомогу у подоланні 

COVID-19 

Уряд Франції прискорить процедуру набуття 

громадянства іноземцям, які володіють 

професіями прибиральників сміття, касирів 

продуктових магазинів, лікаря, середнього 

медичного персоналу та працюють у кризових 

районах, охоплених пандемією COVID-19. 

 

Нащадки жертв нацизму можуть спрощено 

отримати громадянство Австрії 

Нащадки жертв нацистів, які через 

переслідування були змушені залишити 

Австрію, отримали можливість набути 

австрійське громадянство у спрощеному 

порядку. 

 

Делегація ОАЕ планує перший офіційний 

візит до Ізраїлю 

Офіційна делегація з Об'єднаних Арабських 

Еміратів вперше може відвідати Ізраїль для 

обговорення співпраці за різними напрямками 

22 вересня. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095071-nimeccina-vidilae-500-tisac-evro-na-proektuvanna-v-litvi-skladiv-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095071-nimeccina-vidilae-500-tisac-evro-na-proektuvanna-v-litvi-skladiv-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095071-nimeccina-vidilae-500-tisac-evro-na-proektuvanna-v-litvi-skladiv-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095094-francia-priskorit-proceduru-nabutta-gromadanstva-za-dopomogu-u-podolanni-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095094-francia-priskorit-proceduru-nabutta-gromadanstva-za-dopomogu-u-podolanni-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095094-francia-priskorit-proceduru-nabutta-gromadanstva-za-dopomogu-u-podolanni-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095094-francia-priskorit-proceduru-nabutta-gromadanstva-za-dopomogu-u-podolanni-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095075-nasadki-zertv-nacizmu-mozut-sproseno-otrimati-gromadanstvo-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095075-nasadki-zertv-nacizmu-mozut-sproseno-otrimati-gromadanstvo-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095075-nasadki-zertv-nacizmu-mozut-sproseno-otrimati-gromadanstvo-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095093-delegacia-oae-planue-persij-oficijnij-vizit-do-izrailu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095093-delegacia-oae-planue-persij-oficijnij-vizit-do-izrailu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3095093-delegacia-oae-planue-persij-oficijnij-vizit-do-izrailu.html


 

Загостренням на Донбасі Росія підвищує 

ставки напередодні "Норманді" – Кулеба 

Загострення ситуації на Донбасі саме зараз не є 

випадковим, оскільки Росія підвищує ставки 

напередодні запланованих на початок вересня 

зустрічей у "нормандському" форматі. 

 

Партнери України проінформовані, хто 

насправді зірвав перемир’я на Донбасі — 

МЗС 

Україна проінформувала ключових 

міжнародних партнерів про те, хто насправді 

зірвав перемир’я на Донбасі, і очікує на їхню 

реакцію після ретельного вивчення ситуації. 

 

Кукурудза і не тільки: Україна прагне ще 

більше експортувати в Китай - 

Стефанішина 

Україна має намір відновлювати та 

розширювати експорт сільськогосподарської 

продукції, залучати китайські інвестиції в 

сільськогосподарські індустріальні та 

технопарки в Україні, інфраструктурі та 

енергетичні проєкти. 

УКРАЇНА 

 

Генштаб не бачить ознак підготовки 

бойовиків до широкомасштабного наступу 

на Донбасі 

Російські окупаційні війська навряд чи могли 

використати час перемир’я для підготовки 

широкомасштабного наступу на Донбасі, 

оскільки зробити це непомітно при наявних 

засобах розвідки неможливо. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095040-zagostrennam-na-donbasi-rosia-pidvisue-stavki-naperedodni-normandi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095040-zagostrennam-na-donbasi-rosia-pidvisue-stavki-naperedodni-normandi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095040-zagostrennam-na-donbasi-rosia-pidvisue-stavki-naperedodni-normandi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095044-partneri-ukraini-poinformovani-hto-naspravdi-zirvav-peremira-na-donbasi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095044-partneri-ukraini-poinformovani-hto-naspravdi-zirvav-peremira-na-donbasi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095044-partneri-ukraini-poinformovani-hto-naspravdi-zirvav-peremira-na-donbasi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3095044-partneri-ukraini-poinformovani-hto-naspravdi-zirvav-peremira-na-donbasi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3094993-kukurudza-i-ne-tilki-ukraina-pragne-se-bilse-eksportuvati-v-kitaj-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3094993-kukurudza-i-ne-tilki-ukraina-pragne-se-bilse-eksportuvati-v-kitaj-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3094993-kukurudza-i-ne-tilki-ukraina-pragne-se-bilse-eksportuvati-v-kitaj-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3094993-kukurudza-i-ne-tilki-ukraina-pragne-se-bilse-eksportuvati-v-kitaj-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3095052-u-genstabi-ne-bacat-oznak-pidgotovki-bojovikiv-do-sirokomasstabnogo-nastupu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3095052-u-genstabi-ne-bacat-oznak-pidgotovki-bojovikiv-do-sirokomasstabnogo-nastupu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3095052-u-genstabi-ne-bacat-oznak-pidgotovki-bojovikiv-do-sirokomasstabnogo-nastupu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3095052-u-genstabi-ne-bacat-oznak-pidgotovki-bojovikiv-do-sirokomasstabnogo-nastupu-na-donbasi.html


 

МКІП 10 вересня розпочинає національні 

круглі столи 

Міністерство культури та інформаційної 

політики з 10 вересня розпочинає серію 

національних круглих столів, присвячених 

темам культури діалогу, мистецтва, мови, 

релігії, екології. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти один раз порушили 

"тишу", втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу один раз порушили домовленості, 

що набрали чинності 27 липня 2020 року. 

 

ОБСЄ нарахувала 950 порушень від початку 

перемир’я на Донбасі 

СММ ОБСЄ зафіксувала загалом 950 

порушень режиму припинення вогню в 

Донецькій і Луганській областях після початку 

перемир’я 27 липня. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

8 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світова громадськість відзначає 

Міжнародний день грамотності. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094679-mkip-10-veresna-rozpocinae-nacionalni-krugli-stoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094679-mkip-10-veresna-rozpocinae-nacionalni-krugli-stoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094679-mkip-10-veresna-rozpocinae-nacionalni-krugli-stoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3095100-na-donbasi-okupanti-odin-raz-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3095100-na-donbasi-okupanti-odin-raz-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3095100-na-donbasi-okupanti-odin-raz-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3095030-obse-narahuvala-950-porusen-peremira-na-donbasi-za-pivtora-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3095030-obse-narahuvala-950-porusen-peremira-na-donbasi-za-pivtora-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3095030-obse-narahuvala-950-porusen-peremira-na-donbasi-za-pivtora-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094857-8-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3094857-8-veresna-pamatni-dati.html


 

Двотомник Олега Сенцова презентують 8 

вересня у Львові 

Перша презентація двотомника Олега Сенцова, 

написаного в ув’язненні, до якого увійшли 

щоденник «Хроніка одного голодування» та 

збірка малої прози «4 з половиною кроки», 

відбудеться 8 вересня у Львові. 

 

У Китаї відкрили найдовший у світі 

скляний міст 

У Китаї через річку Ляньцзян відкрили 

найдовший у світі підвісний скляний міст. 

 

Синоптики розповіли, де і коли чекати 

дощів 

У вівторок, 8 вересня, в Україні буде хмарно з 

проясненнями, вранці дощі, подекуди з 

грозами. Температура вдень 19-24°, на півдні, 

сході країни та Дніпропетровщині 25-30°. 

 

8 вересня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Адріана і Наталії; що віщує холодний 

ранок і про таємниці ретроградного Марса. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3095066-dvotomnik-olega-sencova-prezentuut-8-veresna-u-lvovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3095066-dvotomnik-olega-sencova-prezentuut-8-veresna-u-lvovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3095066-dvotomnik-olega-sencova-prezentuut-8-veresna-u-lvovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3095083-u-kitai-vidkrili-najdovsij-u-sviti-sklanij-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3095083-u-kitai-vidkrili-najdovsij-u-sviti-sklanij-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3095083-u-kitai-vidkrili-najdovsij-u-sviti-sklanij-mist.html
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